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 با وب ( نیلپ رم)دح لاسراپچ
 درشخ یفحت دوص شیوخ لایخد

 شوک رد هتشذک لاسراهچات هک زیر آ
 ناب رکب تسدتاکسم و رقف اب ناب ایخ
 هک تسا هدپسد یماقیب نونکا دوب
 ارنآ روصت زک رهاهاب ود رد زج
 ۱۹ ۷لاس ناتسات رد ؛ دوشیمن
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 رثشب هجوت باج یارباهویدوتسا
 تک رشاپملف رد او وا دوخناب رتشم
 ؛ دن دادیم

 سک و ف ین اپمک هک ی میظعمیلبت
 و < !داکایو دوخ ملیف هس یارب
 -یمحبج رت اد اهیالطوم ناباتآ>
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 هبب نسکعو تفریم با ین اابایخ
 هشبش یو دمد رم یلج یا رب شا هنهرب

 دص رم پا اهمب وقت وال وک 6 وک ۶
 «هلاستشه شرناع و ملیف ناب اب زا صب
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 یلق رد
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 ٩ تسا هدخشهدنار اهوب دوتسا هیلک زا هکه مد وعب نیلب رم هبن مکی و
 یسایکی وس یدکت تسد رایان
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 ماستا زا سپ * هندرکر اذگا و يوب
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 رد دننکبم یداد دوخ نآ شیابن

 ۲ «اهتسورع د ابناوجو هکیلاح
 طقف و تسا هقیقدهن وهتسی و تعاس
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 هراتس < ودراب تیوبرب >

 نیا یوسنارف رکهوشع و ناوچ
 تسا هدرک اب یلافوغ اهزور

 !رناتا ناشیا سکع نیا نمض دد

 یفدرمم فبنصت دا رابتخا یب
 یضع ند وب جک زا تب حک دزادن ایم

 ۱ دنک م اهزیچ
 حرم ور ی ی ی ی ی ی ی و و ی ی و ی ی لو ی و و و ی ی ی ی و و ی

 مادک رهرب زوده اب طوب رمبلطمو
 داپظا اپن آ هراب ددو تسا هدشپاچ

 دین ادب تسب دب یل ومیت امنیت یرظن
 «اههدژناطبشو ملیقب طوب رم سکعهک
 ام تسدب نا ربا ددداب نیل وا یارب

 یا هلجسرد داب نیل وا یارب وود,سر

 تساهدش جرد

 ار مودنا رب نول رامو نیشرد
 هام هناغهوپن »شیلیف نیرخآ رد
  چک و اب] مادناو دینیبم «تدا

 رظن بلجاتح زین «هدراب تب ی رب
 اد رک دهاوخ ارابش

 دووبل اههنب ان هدكسامروا رک

 رکف «نیدزیجا د < ودن رب نول دامو
 دربک رارت اش دنب دزوم مینکبم

 ماکت ناوچكرم رد هکتیا ًاصوصخم
 ژونهزن هتخانش و هدیدب دنم رنهو

 وا < تشپب قرش دادبشاب رادارع
 .هشدهآوخ هداد شیابن لاسما

 اجدنچزا ربشدنچ
 .  .یابیژ ساقد «نلاارود مء

 فرو یژاب لوفتمالمن دووبلام

 ایم < مک داش یوسد مانب
 ۲۷ هحفصرد هغب



 ر>دسنم

 ی ۳

 ار رب ارزو تن
 ات دن اهدمآ دامشب ناهج وایلاتیا

 ۴ زیست کنیم
 اهن آ نی رتهب ی

 روس تیمو
 « ییلوتال ناغناث دکل ۳ ها

 دشاب سس 0 و



 نوچو ؛ هنای دش دهاوخراک دیار

 درادیشوغلد دوویل اهرد (انیج)«

 ! (انیج)ذا دووبلاه هر

 -ژورت ۲ رد - یلجن آر ری

 زا مدق شریب هیاد نودب هکی

 زجب و تشاذکیمن نورب ها
 رکف ملاع هد یزیج چییب لیمت
 رظنب تخبشوخ هیلاحلثع درکین
 - دیاژهقالع یشاقب وا !"دیسربین

 شاقن تساوخبم و تشاد یفیمرلا

 زورکب نکیلد . دوش یکرزب
 روپشم نادرک راک 1 یک و مدین و

 هسردم رد اد وا یوسنارث
 هثقن دادید نیمه و دومن تانالم

 مهرب یلکب ادول وچوک (می)هنبآ
 ًاا(دی) نیدلاد زا(یگرم) +
 ضقن ناشرتخد دنهدهژاجا ان درک
 «تساریدیلیخ ادرف» ملیف تن
 نیااب وا نیدلاو . دیابت اثبا ار

 دوخ اپتت و دن دومن تقفاوم عوشرم
 رضاح یبیت رت چیهب هک درب (دم)
 -رتهد هدراذگ راتکاریشاقن دشبن

 ؛ هزاسدوخ هشب اد

 بولطمد رومهراتسهک (یک و م)

 ناوج(مب) رسژا دوب هتفای اردوخ
 اهژوزبلغا و ووپن راد رب تسدایی4
 ات دیدرگیم شنیدلاوو وا محازم
 یگ و ماب ار ناب رج( ریب) مع کنب
 !ر(ریپلدمب هتفهدنچ و دان نام

 . داتسرفیرادربسلیف نیب دود کد۴

 اد (یگ و م) ملیفنیا تیقفوم ۱
 هیبش یرگید ملیف ات تخ ام
 یرگیدژورادرف هب موسوم 7
 زا ِت

 !دیجب رب ول ول اننج
 ؛ دومن لوحم یوب مان نیمهب

 رد بیت رتب (ریی) «ازرتوملیف زا
 «نشعهقعاصو دنن امیلاج را

 «ور« ربموسو ۰ «قشعهسناتسادو

 هدرک یژاب ملیف ۲4 زا شی نونک ات دم
 دنتهدیفس و ءایسنآ زا یا ود طقن و

 كلنو خرچ» وایاهملیف نی رتلاج
 مه اخدوررتخدو و «ادب ۲و وه لب ان

 دیها وخ هظحالم لاسما هک دن !هشادمان پوکسامنیس ملیق و «توپش و هلعشو
 دمآ هدرب یورب «یاهرقن دعاسو

 جا هدزا(نوسی دكی )اب (یلجت ]ریب)
 (یرب)هکت سا یرسیارادو دوم
 ید وزب تسارا رقیو دوشم هدیمان

 لواشقن (باقع یاهلاب» ملیف رد
 , دیامت افیا ار

 ناونب اد - ندولایفوم
 بیم < نابجلسا سکس هک
 نم» دیوکیم شدوخ یلو دنسانش
 رد < متسه یدادفتسا اب سب رتکآ
 هلاسراپچ یوهکبتقد ۱۹۳۵ لاس

 ترفاس «لیانو بوس, مرا دوب

 تالیصحت (ایفوس) ک اجن امهردو درک

 نس دد.دومن زاغآاردوخ یلادتبا

 نبرت ایز ناو وا ,یکلاس ۱۹
 كي دش هتخاتش الاتبا 2و مورتخو

 ثكيتامار» ءدود نتف رک رفندعب لاس

 فورمم هدننک هیهت و ت تخاد رپ

 یاهنعصرد ار وا (ذوالود ون)
 «دیقس ۲و رف هدرب > ملیف زا

 ۳ ۱ زا ید 4

 یدنم رنه هصاتركب (افوس) دوم

 یاف/اردیمان تداپمو دشابیم زین

 نوتکا یو درادلاکیزوم یاهشقت
 شاهلاسدرت اب رهاوخ و ردامیافت اب

 ژاسپ . دنکیم یکدنژ ایلاتبا رد
 تعبش وخ یلیخ وا یقالخاملیف ناب اب

 (ندولابنوس) «۱ هدش نزهکت سا
 وو رغو یخب رات ملیف ددیژاب لوفشم
 انابسا رد هک دشابیم «توهشو

 تک رشاب و ( رمب رک ی لناتسا)طسوت"
 (!رتانیسنارق )و ( ترکی داک)

 دو رکیم هیچ
 دوجو اب وناگنمانناولیم

 لاس و» «داملاتراغ ترهش هکنبا

 اذپعمهداد تسدزا اد دوخ هتشذک

 ردیصرق ابورب نادنمتالع نانچمه
 وا ؛ دواد ملاع فاثکا و فا رطا
 ک یی دزاد لاس ۲:نونکا
 ادجب رول ولانیج) مت اخزالاسود

 " ۰ تسا رتکچوک

  یابامهاتسووپ اناسور
 ۲ سوی اصا ؛اتقا و و وبل اهمادب دوغ

 ,شتطوم یاهنابایخ هد یدب ودیق
 هکب راک ره ادا زآ ودزبممدق ایلاتبا
 تدوخ زجب و دادیمماجنا تشادلیم
 هومن یمن ساسحا یا هقالع سکچیهب
 . شزاتف وب شتاکر ح نب رتکچ وکهلاحامآ

 . هچوت دروم نانچ ناباقآ ریاساب
 ۱ ی هک دریگیم را رقنآ واگن ربخ
 اش تهج رپب "تسب روصنمنآ
 یکی و والا تسیب نونک (نله)
 5 یایز هژاط ناکر اتس زا

 هک ملی دود . دورب« راشب
 یو ] نامررهق ,نلهو و < سیلوبو

 ۳ ءایلاتبا ماننک ةراتس هکاروا

 دا روا ات رد
 ژونهوا نامرتآ رد دومنیزاب

 جک مردم

 ملی 9 (اناسودز

 نکیل ود وب هدّزک تک ر ش

 تعاعت ناهجدد یت رهش

 و اناسورو یودبدج

 می ردامكی زا اولیم



 ۲ ماوقا زایاهدعنآ رد هک
 نادنمرنه و دیارج ناکدتسیوت و
 دنتشاد تک رش رتاثت و امثیس

 هدنسپ ون ناب رطان - ش یاق ۲
 و دن درک حاتتفا ارهلج ام هلجم

 لیاصخ فارطا رد یطوسبم حرش
 یرنهویعامتجاشزرا و موحرم نآ
 فرطزا سپس « دنتشاد داریا یو

 ار تبیصمنیا «امنسهراتسو هلجم
 دنتفگ تیلستراشفا مرتحم هداون اب
 نیمه رد یسداک رتکد یاقآ سیم

 و دنتشاد دارسیا یتانایب هنیمز
 رظن زا اد راشقا موحرم تامادقا
 تان اب همناخ ردو دندوتس یگامنیس

 كي موحربن ۲ حود مارتحاب دوخ
 سلجم. دن دوبن مالعا توکس هقیقد
 موحرملیماف رکشن راظااب دوب داب
 . تفاب همتاخ داشفا

 ناگدنسیون نمجنا لیکشت

 یئامذیس نیدقنمو
 رد ام هتشذگ هتفه ربخ لابت دب

 وناک دنسی ون زا ینمجن | لیکشتدروم
 هتفه هبنشددرد : یئامنیس نیدقتم
 رتفدرد نمجنا هسلج نیل وا هتشذگ
 هد روضحاب < ابلیس هراتسو هلجب
 -.پ : نایاقآ نآ نیسسوم رفن
 یسواک كنشوه رتکد نایتلاک
 دنژروپ لمايم - نایرظات - ی
 شوی راد رب وه- تداهکا تربدد
 ناساس باب - كنهرق نیسحریبا
 هزافم دیحا - دنموربپ دیس ریمآ
 دف لیکن

 تارک اذم هیلجنیادد

 نیجنانیاتیمهاو شزرآ دروم رد
 تحب زا سپ ودمآ لیعب نآ تامادقاد
 نایاقآ رفن هس رایب یاهروش و
 دن روپ ناب رظان- یسداک رتکد
 باخت | نیسوم تثیه فرط ذا

 همانساسا رکی دکی یراکسهاپ اندنتشک
 ۳۹ اش

۰« ۳ . 

 هتفه نیمه رد نمجنا هدنب

 دو ریع دیها و دش دهاوخ ل

 دروم و لسکت

 باختن ااب ودریگ را رق ءاضعاب
 نمجنا د تیدوجوم هلماع تئیه
 مالءا < امشیس نیدقتمو ناکدنبون

 کا

 دوش
 « هلجم هرزادش نی هلاقمرس

 ودرآد عوضوم نیاب ساصتخا زاب

 فوطعم ناب اد ناک دنناوخهجوت
 می دادیم

 ردورتم دیدج یاهملیف
 ناربا

 زایکی هدش هدینش هکیروطب
 ناریا رد ملیف هدمع ناگدننک دراو
 - ورتم یناپنک مهم ملیف هد دادعت

 وءهدومنیرادیرخ اد ریام نیودلک
 دهاوخ شیامت شرب هدنیآ رد
 مهم راکهاش مليفهدنيا وزج تشاذک
 مشچب <دآ زسلوژ مانب ورتمینأک

 ملیف دیدج هییک نینچمه ؛ دروخیم
 درا و زین «دی اهرتسمولیکج رتکد»

 تاعالطا هدنیآ رد .
 بهدنن | وخ عالطاب هرابنیا ردیرتشی

 . دیسردهاوخ زی زعناک
 ناشوک رتک دتعجارم

 لبق هدامش رد هک, روطن امه
 ریدم ناشوک رتکد یاقآ میتشون

 دب رخ. یا رب هک ملیف سراپ ویدوتسا
 ابورا یدادربلیف دیدج لئاسو
 . دوب هدرک ترفاسم

 ناشوک رتکد هتشذگ هسحز ور
 عالطا را رقب ودرک تنجارم نا رهتب
 ادصو ,«داد ربملیف لئاسویلک رادقم

 راوتاربال لی نینچمهو یدادرب
 تسا هدرگ یدادیرخ زپجم یکند
 .دسردهاوخ نارهتب یدوزب هک

 راوتاربال روما هدادا یارب
 مادختسا یناملآ صصختمرفنکی زین
 تال آ نیشامها رمههک تسا هدیدرک
 _ دنآ دهاوخ نا رهتب

 سراپ ویدوتسا نیی انض

 تسا هدش

 قم روما هد یتا رک |ذملاتسب رک امنیستک رشدملیق

 هدرک دقمنمیدادرارق تلاوت مزاول ۱

 تانک ا۶ .تس ۳

 یارب 1 1 1 ۱ یجد یاهس  یا ر اب رویتس اض ود یارب اواید ویدوتسا تبار ی 2 دن دالبو
 رپ یبنج* ۳ رد تدق دارق انا تدوس دو یاد ۳ و و یه ۱ ۳ 1 : رپ دج دا 7 یاپملیف دنهدب
 ۱5۳ ادب یلودیان لک انک میفهیهت دد طقف ملیف یراب روس 0 نیاب اد «نییفدت ی سرو ی کر نیا 2 *ب دها هاذک ت 7 ۱ ۰ هلحو رد رایتخا رد ملیف یاد و
 وزرک دهاوخ تیل امفالقتس»
 نا روت رت ان ناگشیپ رنه هسلج

 هلو سدنپ«یافآ توقدبان
 اره هتشادگ زینهدابنیا رتاثت نادنمداک و ناکشیپرثه هیلک

 شیب ی ۱ ب ره 7 و هتشذگ هتفف هنشک ژور نا ایرک يلد ول اکشا مهزاب لمع رد
 ی نسحمدیچما ریز * تس دندش ممتجم رتاثت نلاس

 (یررملیم )کد وی دوتسا دل هه یا تخت ها زاوطت
 بام رتشب دنگیم هیهت دراد م یرفمجیراکمه مالعاو یئانشآ هل وا
 دمحا هک تسا لب یحرززب !اشانادم: نارهت نهاقتااب

 حیحص ءاد ذاغتا هراب رد تدوشم
 رتاثت روماتفرشیب یارب یساساو
 دوب هدئیآ یاه همان رب میظنتو
 نیا دد الاو سدنپم یاقآ ادتبا

 رفن دنچ سپس دن درک تبحص دروم
 یبلاطمهنیمزنیا ددناگشیپ رنه زا

 دن د رک نایب
 نیا لیکشت اب هک دوریم دیما

 یرکفمه و یتروشم تالج هنوک

 دناوتب نارهت رتاثت . ناکشیپ رنه
 دراد رب یتشمیاپمدق

 شکلد مه زاب
 زا شکلد مناخ هتشذگ هتفه

 دن د ومن تعجا رم«۱لسعءهاموترفاسم

 اد دوخ ناهاوخ اوه هبه مشچو
 دن درک نشور

 هتفه نیا دد هک یبلطم اهن
 هکیدارقب: تسنیا میئوکب میناوتیم

 زا یکیاب شکلدوناب تسا میاع
 هدنزاس موس هچرد یاههن اخ راک

 راورپلیا ینارغ
 ررک کن اجرم وردنب دزد یاهملیف
 روا هنیم)نبادد تارک اذم العف
 , دراد

 راو دیما ام ژرُر هراب رد

 او ووشفرصتمدوخ_میمسعت زا یو
 یزاوریلیفهتشرردا ردوخ قدذد رله

 ۳۳ ایادا دیاش ؛دیامن تیفعت
 درد یتمدخ لاریا یامنیس تمنصب
 . دشاب میهس نآ یقرتددو

 كدام اب شادآ مذاولنآ قبط هک

 هیهت نآريا دازاب صوصعم«شکلد»

 ریست [ زد ؟شهمخت نیاهرخالاپ یک دنیابن هک شکلدونابیارب وهدرک
 ۹ . درک دهارخ

 زا رفن >-چشکلدمناخ ًانض
 ءاجت یاب زین ادیجراخ یاههصاقر
 مادختسا یئالطهراوشوک "دد همان رب
 .تسآ هدرک

 مناخ شیادآ مزاولدروم دد
 دشاب رکشتم «هرهشوزادب اب شکلد
 شیپاد یتراجتیاههادلیبق نیا هک
 .تشاذگ ناشیا یاب

 ایف اناید راد ربملیف
 لبق رس رد هکیروطنامه

 ٌ دیدوتسادادربمایفژرژ میدشرک ذتم
 . دوخ ریخا ملیف مامتا زا سیان اید
  هدک یریگ ءوانک میس راکزا یلکب



 ِ ۰ نر ور ور ها + خم + جد حد
 دلرزب ناد رگ داک كر ی

 (ادلیگ» هکبد رم ( رودیو زل راچ ))
 رف كه

 بو ۰ وب و وب هه جد
 زا راج ی حد 2 ربع فرخ

 هک رک دتم
 1ارگد یکم

 ۳ واتس هتج وب "نان ادرگرا
 هج واهثتو درادن دوج و

 نایک داون اغمان ودن

 لافتشا ادب هک تسا یاهفر- و
 زد ۱٩۰ ۰ لاسب < زا داچ

 «كنیک>یلو هدشدل وتم ت

 ایدب سازکت تلایا و اکب
 درومناد رک داک زا لاس

 دشابیم رتناوج

 زجب كرزب نادرگ داک ود نیا
 و دادعتسا رد ناشلغشو هنرح رد

 هجد یاراد رگیدکی اب زین قوذ
 عونتمرات ] نایمرد ودنتسه كا رتشا

 دوجو يتالوصحمود ره ناوارف و
 اکی رما یامنیس خیدات رد هک دراد

 دنام دها وخ ینادواج
 یکدن ژیطرد هدودی و زل راچ

 یساشدب نیا ابلاغ دوخ یاهفرج
 ناکشیب رنه یزابهک تسا هتشاداد

 چند و شخوکذا شیب شیاهبلیت
 تساهثفرک رارق هجوتدروموا دو

 و تیلباق هجیتن دد طقن هکن اب

 هشیپ رتهكي یژاب ؛ناد رک راک ین ادراک
 نیا مات كلاذعم دنکیم رظن بلج

 یک زب ناکشیپارنه فرعم هکدرم
 هب اسردنانچمه تسامنیسنادنمقالعب
 مرودیوو اما .. تسا هدنام یقاب
 كرزب داثآ داجیا اب هکدشرکیم
 نیدود تشیزا اردوخ هتفد هتل)
 ناکشیپ رنهتمظعو ترهش ءانبزاد
 مدرب ودنک جراخ شدوخ یاپمایث
 دنامانشب اند

 لوصحم نیرخآ «رودی وو كني

 نایچاامتب «عوقو مانباردوخششوآ
 ملیفنیا دد .تساهد رک هضرعناهج

 ناگشیپ رنه هدننک هريخیزاب ًاددجم
 رارق عامشلاتحت ار نادرک رک"
 یلاناوت و تردق اما تسا هداد
 تیعقوم دوخیارب مک مک < >
 رد نناورک راک . دنکیم ادیپ یصاح
 هشیب رثه زا هکلاحنیعدد ملی سا

 بلط اد ایهنآ یذاب نی رتیوق

 « یندش شویآ

 نژاوت « هدومن هطرع یچاشاستب د

 2 هورکطقح زین از ملیفیلک 9 بخانم
 رظن یلاپلیف 3 تسا هدر

 « نایووپمو ۱ مرسب «(رسب»
 رتاه او «ینادتت شونارف هنهاد

 یدوباروو «نسردن

 رگ راک یئاناوت نیمه رطاخب
 هیب رثه یزاب نیب لداعتداجی او ظفح

 ملیق ةدنزاس ؛ازجا ریاسو ناتساد
 یهجوتلب اتترهش «دودب و» یارب

 هتیاش یو هک تسا هدومن تک
 دشابیم نآ

 .دشهتفگ هک روطن امه« زل داچ»
 اجنامه و دمآایندب تسپادوب دد
 ار یناوج نادا و یک دوک نادود

 رد ناد

 لا مود 4 ی درو ادوجرب اد « یدو ار »

 ویزاسهسجم یک دنسپ وت لس

 هملاطمب هداملاقوف روطب یعیسوم
 هن اب ژرتثب هر كنج شعآ . دش لوفشم
 فال رب زی يرود. و زل راچو ودیشک
 و درک ل یصحت  تزت شیوخ لیامت

 دی درگ هپبچمزاع نان اوجریاس لثم
 ات رانهس یو كنج لحارم یطرد

 رطاخب و هش حورجم كرم دحرس
 راپچ رد یراکادنو تعاجشزا ربا

 لادم راهچ تقای ردب فلتغم تیمقوم
 رک رختفم

 نودی وو كنج نایاپذا سی
 شاممرا رمایارب هک عآ رب ددصدد

 هدافتسا شی وغ یسدنپم تامولممژا
 شیوخ زاوآ دادمتسا زا هنیض دنک

 دید

 ییرخآ ناگشیپرنه «ناد روجیلول»و «یلک ی برگ» اب «رودیو زلراچ»
 اههنحص زا یکی هعلافعم نیح رد « وق »:شلوف

 وب وب وب مو هم جم

 لاسدداهچب اپ زونه اما دنارذگ

 لوا یناپج كنج هک وب هتشاذگن
 شتآ و نوعب اب ورا و دیدرک زاغآ
 «ز راچ»نیا فصد اب دش هدیشک
 هدکشتاد رد دوخ تالیصحتب ناوج
 زاسپ و داد همادا تسیادوب یلم
 تالکشم دوجو اب نآ هرود مامتا
 و دیدرگ ن لرب دایسهد,كنج نامز
 هتشر رد لیصحت «اداب اجن ] رد

 تدشانم ... تخادرب یسدنهم
 یرنه و یندذ هتشد دنچ رد یو

 شمآرد ری و دریگب كيک زین
 یسدتهما .تاعولعم اما . دیازفایپ
 و نآیوج كي رفح یارب طقفوا
 ند رک م رک رس یاربشژاوآ دادمتسا

 ورومفیتک وتسپ هفاک كي ناب رتشم
 راچنانب وا و .تفرک رارق هدافتسا

 نارذک یارب هکدید نآ دد حالص
 دی این تاعتت | او یرگید هشییرمع
 زا تسا هتخومآ هتشذگ رد هچن ]و
 ,درب دای

 «رودی ور هک د وب عقومنیارد

 .۹هحفص.

 زدوب زود هک اس تمنص هجوم
 دیدرگ دون یقرت

 دادعتسا و قود دا

 ردیرنه فلتخم یاههتش
 لغاتمنیتصفن دنک هدافتسا هارنیا

 نا رب رپش یاه ویدوتسا رد ید

 شتامح اما دوب زیچات و كچوک
 ۱ سیو داد هجیتن هرخالا

 زادس ود رک تک رش

 «ارناوارف تیقفومد دابتعا بک
 تفرگ شیپ زد ار اکی رما

 قباوب هدحتم كلامم یانیم

 ٌهتشررد مرودیوزل راچو تیلباقو
 وا زا و درکن یهجوت شایرنه
 < زلراچ و ددواین لب یلایقتسا
 رگ دراب شاعمرا رما یارب رب زگ ان
 دتلسوتم ییوخ زا وآ دادمتساب
 یاههاخاشابت زا یکی دد واداب نیا
 راب هدنناوخ تسب ه روب وین

 یاها رپ | ودیت دمات ودی درگ مادختسا
 و زج کادو 2

 دناوخمزا 7

 نادرک راک نیایدامتم لاسهس
 هتاروی وین یاها ربا یارسهشن كرزب
 رگید اب تدنیا مامتاژا دعب دوب

 هنرحب جو جاتحمآدیدش اد دوخ

 ناکدنتاوخ ریاس

 هد نیا و تفاي شیوخ هتشذگ

 راسهررفاو قابتشا ودیدجمیصتاب
 دید رک دوویلاه

 رهش نیاب .شدودو وب زا

 هب هکنآ اب رکید لاس هسات
 و وجم دوبهتفای هار اهویدوتسا
 دناوتب هک ی تصرف لباقان و ین زجیاه
 سیب دیات دوجو زاربا نآ دد
 یمرکف نیاب .تشاد اودجم دروابت

 زا هواتتساب رواق زک ره هک داتفا
 شیوخ ین وددووخ و هتفهن دا دعتسا
 . وب .دهاوعن شیتوذهتشرءا درد

 .رودیو زل اچ ۲۹٩:لاسدد
 ( ۲ هعنص رده



 تخاوت ون ابیأب ابیز ویل اع هعطق تي
 ریامنی ودلک ورتم وینایمک لالدو

 اروا تشاد روضح ات[ رد هک

 نيا ریدم ( ریامسیل ول)هب دوخاب
 دومن یفرعم وی دوتسا

 نیا دد یو هکبیلیف نیتعت
 «یدن ]یدناهددرک یزاب ین اپک

 (درجادلب و)اب هک تشادمان (۱۹۳ )
 مامتا زا دم لاسود . دوب یزابیه

 روهشم راکهاشرد (ترب اد)ملیف نیا
 اقیاادلواشقن «هوکشاب ةهسوسوو
 تسدب هداعلآقراخ ترهش ودومت

 ورس هک دوب تاق وا نیمهرد.دروآ
 اترگ) ابوا «لیماکد ملیف یادص
 و دیسرمل اعطاقن یصقا هب (وب راک

 تسددوخیا رب یرامشیب نآ رادف رط
 (ترباد)یاهملبفنی رتبلاجادرک ابو
 یزابنونک ات هکیلیف 4۰ نایم زا

 «ول رتاولیوژادنتهترابع هدرک

 نیرت هزات و ۰ «!یئاوقم ناشعو
 «هبسوركنهآد ؛«ناتابو« «هفرح

 شورف رپ ملیفد «عفت رم راوید»
 ملیف دد . (دروفسک [ جلاکوجشناد)

 اراب راب) اب نانچ (شردا رب ورسه)
 دنچ هک درک یزابقشع ( كيوت اتسا

 . دید دیهاوخ
 شرقباروا (سک وق)یناپمک لاسما

 رگ زور) ملیف رد( رتنپ وان اد)قافتاب اتتفرک
 یفرطزاو دهدتک رش (نئوژ مشش
 امتیس ملی نیتسن ورتم یناک

 هب موسوم اد هایسو دیفس پوکس
 هیت تسد رد ( تردق وشزرا )

 ترباد) هدهعهب ادلوالددتفرک
 . تشاذگ او( رولیت

 ؛فقالع نیایدد دوشیروپشم و

 ثنس زا رتشیب لاسهددوش فصول ادی از

 هسردم تاشیامن ردهک تشذگیمن

 اجن [ءایل وافرطزا و دومن تک رش
 تفرک رارق میرکت وقیوشت ددوم
 لس راکسوا رب اجد دن کون ذخن تاشب امن رددوب هلاسهد زن اب هکیماگنه
 < اترام دراینیو» یناتسبات رتاثت
 دوخزا یگامت رنهردقن ] ودومن تک رش

 درک تقفاوم شردپ هک دادزورب
 !دزومایب ادیکشیپ رثه هرود

 یگشیپ رنهسالک رد (دونیلا)

 درک روبع اهنآ زا دیاب «کیئاههناخدور

 -۱۰*هحفص

 بوم 0 یا
 و
 ۱ و

 رک رارق نارواد هجوت درو

 ۱ موم ءزیاج
 ۱ )ارزا) تفرک قلسناهملیف نیا تسخن
 وا لین فورم«ناد رک راک (لامسا
 . ازوسلریافی ایا ریاروا ینامرهق
  راعتاماث نیمهب یملیفرد (ونیتنلاو)
 ۱ ملن نیا ددیژاب اب (رونیلا) ودومن
 تسود و ابیژ هک ردقن امهدادن اشت
 او دادعتا و تداپم تسا ینتشاد

 رز یرنهنیکنسیاهشقن کیانی
 رب اومایلی و( ونیتنلا و)ملیف تیقفوم
 کرک) لب اقمشقن ات تخاسراداو ار

 | [ راک تشذگ رس)ملیف دد (سالک ود
 ات ودیامتلوحم (رونیلا) هب ار
 لد یافیایا رب ادوا (كون ازلی راد)
 | رک یارب یرن ویلم)ملیف لوا
 و (شوپ دینسنژ)ملیف هد .دب زک رب
 اب اهجب ادوا (شوما راکسا)
 روش زا هک دوب نامز نییهرد و
 ۲ د تفررک قالط ( یسول درف)شل وا
 9)](بولدی رفترب )ف ورعم رجات
 )اد اس)یاهملیف هتشذک ل اس. درک
 )دیدید یوژاار (ناهاش ةردرو

 ۲۸ تدوفژا را رفو ملیف زین یدوزب
 .دومن دیهاوخ هدهاشم ار

 ۳ لاب جدوج ملیف ماست اذاسپ
 وی مک ردرونیل | «هنه رب لکنجد
 ناب اد6ماتان كنه 7» بل ج ملی
 اققأرف رثانیاردتکرش هطساوب و



 | و یو یو ۳۴ ۰ هجمم مچ

 اگ دنسد ۱۳ ۲

2 ِ
 

۱۸۹ 
 رصاعم ناک دنسب و 0
 رب دا هک دوشیم < 3

 هدزاذک یقابدوخزا

 هرطاخهوآوسق ملیف
 ناتس ودبدا ناک دی

 وایاپب انک زا .ددادیممک
 مس وت« یلاتسور كنه آ » ف

 هک تسا هدشهتخاس« یون
 لار ود«تاکدوم

 دنتشاد تک رش «داشب
 -۱۸۰۲الکیت) -لوگ و

 فورمم ناکدنسی ون ذا ( ۹
 وا راثآ . دوم رامشب هیسور
 وراد زین یدنک ویداقتن | هبنج هک
 هابلوب سارات» تروصب نولکات
 سرزاب > ویدوب یداهوتک رشاب
 هدرب یود# یک یئاد»تک رشاب «لک
 تسا هدشسکعنم املبس

۰ 

 1۱۸۹ ۸تن دا)-یوگنی
 , هرمزود كشن ودب یوگنیمه تننرا
 هنیام و رصاعم هتسج رب ناک دنسیون
 .دوریم رامشب اکی رمآ تایب دا راغتنا
 ]اب زب هک لاحنیعرد یویاهن اتساد
 هتشون مومع یا رب كردلب اقد هراس
 (زا ینشدد و لاسماک ساکعتا «هدش
 هدشابیممدرم .هدوت هرمزودیک دژ
 یا رجام رب یک دن ز لوط دد یوکنبمه
 «ت-اهتشاکن یددمتم یاپب اتک در
 نامز تا رطاخژاهدافتسا اب هکنامج
 ۲ هک یارب» فورممرثا؛دوخ ی
 هتشربار< .دیآ یمرد ادصب اب ۰
 و «رب وک یراک » هک تسا ۱ ردمآ رد ودلیق تروصب بانک نیادیشک مر
 تمسک رک ننآ و نمک رب دب رگشاد
 .رشاد د:وایاهن اتساد ریاست
 و «ناراکتب انج تبق اع» و «ننش دن
 ودرم ریز و« وراجن امیلک یاب
 .تساهدشملیف <

 ۱۸۸ هدرتکب د)- وگو ه
 ناگ دنسیون نیرتک دزبذ ۲

 وب مو مو یو یو مچ هچ هج هج ج0

 وا دامشا نمضددهک تسا یوسنارف « همی رم هچ- و رب را نم راک
 هتسجرب رعاشكينآ رس ار یو زین
 ریگنامج ترهش. باش یم یفرعم

 هک تساهدب درک ت عاب هدنسب وت نیا
 زا هداتتنااب ابندفلتخم كلامم
 " هیهت یددنیاهملیف :یویابن امود

 «یوگنیمهتمل را» را دی آیمر.ا دصب هک یا رباهگت ز

 ۱۱ >حفص

 وب وب وب مو يپ ی مچ يج يج جم

 هم هم هم مه مم مج اوضتتس ها ال رزق ظزای

 مان وا فورممرتا هکنانچ .دنیامت
 روشک زدراب هنچنونک ان«ناباونی>
 تروصب نیاژواکی رم هسنارفیاه
 رثا «سالب یر» .تساهدم | ردملیف
 لاس دد زین وک وهدونکی وموظنم
 یور ونک وک ناژوطسوت ۷
 > ملیت وات ۲ ریاسزادمآ امتیسهد رب
 -هماورتن تشیژوک  :ناوتی ۳
 درب ماناد <اب ردنا رگ داک>

۰ 

 ۱۸۷  تسرماس ) مآوم
 تساسیلکنا رصاممكرزب هدنی ون
 یتدم هدش دلوتم سیراپ رد ید
 هدنارلک هنارف هد اددوخ رمعزا
 نیاتایدا اب لصانیا یود تسا
 تسرماس دراد یمانشآ زین نیم رس
 ۳ تسا:هتعوت .یودمتم.بلک موم
 (نا داب)فورمم لوون اهن | نایمزا
 تک رشاب (نوسیمانیداس سیم)مانب
 رانکبتسا هدشملیق (ترریهاتید)
 رگند راب و ناتسادزاپچ هغونجم
 ود عوضوم وا ناتساد هس هعوجع
 . .تسا هتفرک دارم ملیف

 -۱۸۹۳ ددیک)ناسابوم
 نب رتگ د زب ناساب وم دیک (۰
 رد (هاتوک نانساد) لوو رکتبع
 دوشم بوصع هسارق تایب دا

 ندوب «اثوک نیع مد یویاهلوون
 رب ود 1و یصوصخم یلب ریش و فلعل
 هارم رد وا (تفلژ ناتساد دراد

 هدش ملیف (سولف وا سک ام)طسوت
 اکی رما رد( یمآ لب ]نینچمع و تسا
 هدربیو دا زددناسحدوج) تک ر شاب
 تسا ,مدمآ

 - ۱۸۷۰ هبسورب), همی ره
 رطاخب هدنسی وت نباترهشس ۳

 هک تسا ( نما )فورمم ناتساد
 ناتسادنبا ذا هدافتسا اب دووبلاه

 اب او (نمراک یاهقشع)یاب ژ ملیف
 (تزویهاتب ر) و( دوون نلک ) تکر ش
 زب وا رگید ناتساد دروآ دوجوب

 ماْب یملیف هیهت دد (ابمول وک )مانب
 هتف رگ را رتءدافتسا دروم (اندناو)
 و تسا

 ی

 ماعات



 یئامنیس تاناکم و حرط یروط

 لاح نیعرد هک دیابنب قلخ
 نیب دودفلتخمتاک رحو اهتسق ومای

 زین ناکشیپ رثه یاب ویدادربلیت
 دشأب

 نازاس هنحص زا كي رههتلآ

 یا هفرح تایضتقم ولت اسماب اهوب دوتا

 هجاوم ساخ یوحنب ناشدوخ
 اهنادرک راک هک روطت ابه «دن وشیم

 ملیف كيزا هنحصكيندی رف 7 قارب
 دوحتب سوصخم ری ادت وهقیلس كي ره
 یلک رظت زاام تحب اجنی ارد .دن راد

 تسا

 هکیتاهملیف نیرخآ زا یکی
 شخب نادرک راک هفیظو نم نآ رد

 متشاد اد اههنحص حارط ویرنه

 نادرک راک تشاد مان «هن اخ ردكدوک
 لیام هکداد رکذتنیب مليفنیا

 دوشب حرطیروط شیلبف یاههنحصتسا
 نانکی زاب رس تشب ؛هنحص هنیمژ رد هک

 رب انبددرک ساسحا موس دعب و قبع
 یاههحص مامت حرط رد نم نیا

 مد رکبم اد هنکن نیا تیاعر ؛ملیف

 تاکرح اب بسانتم یئاضف هک

 دوجو نانکیزاب رستشب نییدود
 هنحصمزاول و روک دو دشاب هتشاد

 قسع سح داجیا تمدخرد زیتار

 یلاههنحص نینچ رد ,مدربیم داکب
 كیدرف بلغا یتسپ ان یم هلی رته
 یژاب یرادربلف نیددد مشچب

 متشاد هفیظو زین نم تهجنیاب هدنکپ
 تیاعراب هنحص حرطرپ هوالع هک
 هبلا نمض رد ؛ صاخ یروتسد
 زین اد هنحص مژاول و ناکشیپ رنه
 نیب دود ندشمقا ولحم اب بساتتم

 یلک بیک رتابقفاوم و یرادربملیف
 ,میامن هیهت هنحصیم ومعد

 یا رپ ملیف یأه هحص زا یضعب رد

 + هنیمز یور الماک هشیپ رنه هکنآ
 كي نادرک راک دشاب ازجم ویعشم
 ار باسا دقاف الماک و هنهرپ نم

 رذ هنحص حا

۲ 

 عج

_ 

 کم هص ندرژ ] ۵ نح هد نود 1

 هزاورپ : همج رب ۱ ۱

 راک تاصخشم و فداظ و اه:
 ملیف كيب یاغ

 ۳و جمجمه هج جمجمه مج مم مج

 حبط : يسين ویس رپما
 تسی ویسرپمآ شاقت «اک دورثا

« هن خرد كدوک  ملیفیآ رب هتحص,
 یشاقت كي زا 

نآ یاه كينکت وروت . تسادش سابتقا
 

 تسادادارهنحص ناجیهو رتآ زایاهدمع مهس زین

 دوجهمجفو جو جو جو

 زجیزیچب یچاشامت ات درب یم راکب

 فوطس ار دوخ هجوت هشیب رثپب
 ساوح هنحصاقرفتم مزاول ودزاسن
 .دنکت هتقشآ اروا

 سس یهاک نم ملیف نیا دد

 اههتحص زا یضعب حرطرد مدرکیم
 یدریپ یرنه صوصعب كبس كي زا
 دوج و ملیفنیارد یثاههنحص .منک
 اتتشاد ادنیا یگتسیاشهک تشاد

 رارق سصاخیرنه كبسكي رداک رد

 [ابكبس یدریب ذا نمدوظنم .دریکپ
 ؟تسیج

 ریصدوطنیا لرنآاصحش نم
 نیوصت كيندرک قبطنمو :منکی م

 هتخانشوصوصخم كبس ك. اب یرنه
 مدوخ یارب نم ادریبتنیآ .«هدش
 هکیتق وار ی زمرب یمراکب صاخ یوحنب
 یتسی ابیم هک هنحصكي حرط لرفشم
 تبق ومأبل اغمتسهدشاب تیعتاو قبط
 زا یوحنب نمهک دی ایم شیپ یعشوو

 تمیبطزاقلطم دیلقت اههنحصزا یضمب هیبت و : مسيلاثدزا قز رحنا
 دینکیم هدهاشم اررقحم قاطاكيزا یا هن ومن ری وصتنیارد تسث نکمم

 و تساههنحص جا رطلیغت هدییاز طقف نآ صاختاصخشمو تابث زج هک

 . درادندوج و تیتأو ملاعرد

 ۱۳ هحفص"

 مر فرحنم تقیقحهریاد
 ررع هک دوشیم هتنک

 رو دن راد راک ورسررنهاب
 راشف اباد وخ

 یی دارفا

 صد ۶ ارم هچمه یا راد

 ۱۳ یراق اههنحص حرط
 ساسجا هم لا

 ۱3:02 يتجي اب یم هنحص مدنی
 ۷ رداپ ارّثآ در رک هیهت ساخ

 رزم هوچوب كبس نآ نتفرک
 رک لاو ملیفذا یاهحص رد

 المازا ی هن من كي یتسیاب یم
 نخ یارب هک ادیاهناریقف یا نیمشن

 نسیا . می زاشمجم دوریم ب مه زاس دو ریمراکب
 رعم فلتغم طو نر دنچب | رهنحص

 زا رتهداس ,دادبیت رت و دومن حرط
 رداوناخ ی غارسب هکنیا هه
 نیچ و میورب نانآ رقحم هناخ و
 هدرب یوراتیعهن اع نآ ددار یقاط)

 ررومردنماما .ميئامن سکعنم امنیس
 یصاخ یاهرظن هنحص نيا هیهت
  یاههنعص هیلک الوا نوچ متشاد

 . نیا یاربیکدنز یلوسم میاقو
 ر «یقیقح» و رت سخشم هدرپ یود

 نر و باعل یتسیاب دنی اب رظنب
 دسننماین اث دن ریکب دوخب نغورو
 بت رت یروطا رقوف هنحص هک متشاد
 هدامرب وصت كب زا هتشذک هک مهدب

 آل ودراذکب رنایچاشابت یور

 درک مایشتما یگنهک و رقف یوب
 امهدش هیبن نحص هک ميتشأددصت ام
 الاغ یرتا و داشن ؛هیکت یاراد
 1 هکر وطن امههن رک و دشاب

  میتسن اوت الم یور ژا ارهنحعص میتسناوت
 دنج یورزا ابو تعیبطردنآ 1

 الجناب قباطمهرخالاب و سکع
 .اگدداومنینچ رد نامدوخ یصخش

 !دد .میدوایب دوجوب
 داک ذقون هنحصههن یارب

 .مدش جراخ راچانپ
 نینچ فقس یلوبعم دح زا
 یاهربت و مدرو] رت نیلاپ

 .:مخاس هتسج رب و خم
 مهب دنت هب وازاب



 ناددارب داب نیل وایارب

 هاکتسد «یل ول دتسوک
 ۰ 9 ی
 امتیس و هک اددوخدیدج یا ۱

 تشادمان «فا
 دل ون
 ید ودعم هدع یار «هناک دن ارگ

 نیم ریذدد «

 همان رب ردهاتوک ملیف هد د دادنامن

 نیا زا هک زار هدن اجنک ابنآ

 هزومیارا3 بن ددهود ۰ ملیئرو
 یورهکملیفاود نیا . دوب یشزرر
 ریمولنا ردارب كن ریرتسک اخ هدرپ

 تمسو مب رم رتمداپچ زا شیک

 : دشهدزآذذک شیامتضرعسب تشادب

 «عنام یور زا شهج» و«شرب»

 دنتشا دم از

 لحارم رد امثیس بیت رت نیدب
 یندب دیفملاغتشا نیا ذادوخ یل نیا
 ردو تفرک كبک ددادمان شزروهک

 «شزروو نولک ات دعب یابلاسیل
 هدوب اداد امنیس دد ادیکدزبمهس

 . تسا

 را زهتس هتشذگب یهاگن
 لو ادتمشزرو « حیسمدالی«زا لبقلاس
 راک ز ورنآ هعماج و مد رمحب رفت نیرت

 هکر تداق ناب دخیم پتو
 یمننآ دیفمهبنجزا اپنت اد شزرر

 رطاخب اهنت شزرو هکلب ۰ دنتسی رکن

 نبرتهنایشحوب موق ناکدزب حیرف
 نیت وخیاههزرابم تدوصب ؛یبجد
 هتز رکیمماجت | ارسا و ناک درب نم

 جیرفت نیرست شغب تدل . تسا
 میدق مور نادادرسو ناروطا رسا

 هووب < اهروتایدالک » نيب

 و هدیژرو نامدرمهک ءدعنیا تسا
 وناک درب نیب ژا دن دوب یرکییلد
 تمعت اهتدسم وءدش باغتنا اسا
 و دنتف رکیمرارق سوصخم تامیل#ت
 یلالج ابر بک یادم بر
 قاتشم نامشچلباقمرد ساخ هوم
 اب رکیدکی اب تیعمجدازهنب*

 تاژرابمنی ارد . دنتخادرییس زر
 تسد رد بولغم روتایپلگ ام
 سخش نیش دد تف رگیم را رتعک
 تشکن اهراعااب زیمدرمو دوام"

 بولفم روت ایدالک تشون رس ت
 . دل و رکیم نیم ۳

 یثاب ورا كل ام«یاهب زاب نپ رت لوادتم

 تموصخ مدر»# نآ زا هتشذگ و دوب

 نورت:یاهخزوو مایع هلیسووپ زت

 یاههتشد شیامن نیضرد و هتشذآ

 هدوب رصاعم نرق یشزدو فاتغم

 یشزرو یاهملیف نیرتمهم زا یکی «نامرهق»
 یملحریششاب اد رگیدکی نیب یاه
 تاراعتفا زا لع نیا و دندرتک
 یم بوسحم روب زمنورق ینامرپق
 . دیدرگ

 دنچژا رظنن رص شزر وءژو رمآ

 یاههینج رطاخب اف رص ۰ وادیفمهتشر
 دروم نآ یحبی رفت نمضرد و دیفم

 نررقشزرو . تساناهچ مد رمهقالع
 لوصا ودعا و هلسلسكي تحت رصاعم
 یصاخ بیت رت و مظن : هدشنییعت

 ود رهزیت یک تسیوت و یشأقن
 شزرو طبضو نایب تهج یاهلیسو
 وامشب هتشد نیا شیادیپ ودب ژا

 ناهزاشزرو هکیتامززآ دن |هتفریم

 یداآ تخاس هجوتم دوغب ادرشب
 ار اهنآ ام ژورما هک دمآ دوجوب
 اهکنسیود هتسج رب شوقن تروصب

 « شارت شوخ و فی رظیاههیجم
 هماح لکشب اب ونوک ات وک یاهیک اکح
 .یارصخ (یسودرف)و (رموه) یاه

 هلباد: نوچ یناکدنسیوت « یژاس
 یا وا را هرس نشد

 تب دانرب نابتسیرت : ریخا نورق

 تس را «یربدزکا نسود ناوتتآ
 رکید یاهدعو یوکنیمه
1 

 یو ۰

 ناب رد نادارف یمس دوخ ران
 نان امرپقیکدتزو رکفزرط هحود
 درب راکب یشزرو قلتخم یاههتشر

 ناتساد یوکیمهتسن دا هکتاثچ دنا
 (ایددو درمرب) مانب اددوخروپشم

 دیاءورک هیهت نآ زا زپ یملیفهک
 هتخاسیدرمریب مکیهام یکدنژژآ

 اب اد دوخ یکدن زرسارسهک تس

 شزر وع ون كي نمضردهک یریکیهام

 تساهدنارذگ دو ریم دامشب

 تشبا راکنا لباق ریغ هتکت

 یک دن زنا هلبس و نب رت اب وک امتیسهک

 رد هکنأنچ دشابیم نآ تاقلعتم و

 شزرو نتخاسیلللانیب و شرتسک
 هتشاد یراکنا لباقریغ مهس اهتلم

 ریابنآ تیزمو یکتسجرب و تسا
 هظحالملب اقوحش هارتیا رد اهرنه

  تسا راکشآ یا

۱ 

 * ورمهکد ش نیا رکشمناوتیم ای۲

 انیسهلیموب یوگنیمهی ایددد رب
 مدرس يهجونی رت ای وک و نی رت بلاجب
 « دشدهاوخ هضرع ابد

 هدبزا- یشزد و یایملیف

 وشز رو یاهملیف اشیس تمنصشی اه
 شیانن ضرمب و هیهت شی و مک
 یاهلیننایم زا تسا هدش هدراذگ

 »ناوتیص ریخا یایلاس یشزرو
 7 2 حش طسوت هک اد ( كيبلایاهب زاب)

  تشامدشهیهت ۹۳۹٩۱لاسدداتتفید

 . هواقتسایهکی تاهیف . درب مان اد
 .دناشهتخاسیشزرو یاههژوس زا
 یمهجوت لبات ای رقت دادعت تیحزا

 ک یزد و یاهملیت نم رتف و رعمزآ ِ
 مک زکت کر شاب نامرهق ناوتیم
 هک ثیتنیادد درب مات ارد سالک ود

 ۱ رکاب و تشادهدهعب اد یئذ 3۶ ی یافت سالکو د كرک
 9 :دوخ یزاب رد یوهکی ت دارح 1 9

 یو
 بس # ۴ 5



 اج رباپ حیس دالمزالبق نامزز
 فو رعم « هن اگتفهبیاجعب و هک هدن ام
 تپب یابن امتخاسنیازآ یکی تسا

 رس رد تسا «سیوثخو مره دو]
 لین فورد وررانک رد رصم نیم

 و دراد عاقترا رتم ۱۵۰ مرهنیآ
 و كرزب یاهکنسزا نآ نامتخاس
 نتف رک رظن رداب وهدشلیل نیگنص

 لئاسودوج ونودب نام زن آرد هبتیا
 وشیبرع تالیکشت و یرابعم هیلوا

 یقانپ نینچ نتخاس + یسلعت لیوط
 ناسانشناتساب زونههک تسیاهزجعم
 دنهاوغن و هتفایتفوت ونآ دارساب

 تفای

 نیا یارب نوعرف دی وگیم ۰
 مامت و دومن رداصینامرف نامتخاس
 تارمعتس و كل امممد رم و یرصدآ رقا

 مر یاب یارب اد دوخ ناوارف

 زواجتمو دیشک راک رب زب «سپ وثخ»
 روب زم دارفا زا رفن دا زهدصن ایزا
 مرهنامتخاسودن هش فلت راک نیحرد

 نوچ و دیماجنالوطب مات لاسهد
 رانک ردنامرت ] هب رظن قبط نوعرف
 تارهاوجمامت تساوخیمدوخ هربقم

 ار دوخناوارف یاهجنک و اهبنارک
 نامتخاسنیا یدامعم اذل دی امت نقد

 دی درک انب مهردو زیم آ دارا یروط
 هجا ومشواک یا رب ناسانشناتساپ هک
 زونه و دندشین اوارف تالاکشا اب

 .درادهمادا اپن[ تیلامف و شواک مه
 مره تشذگ اقون هچنانچ

 دنچ كرزب یاهگنسزا «سیوثخ»
 فا رطا ردنوچ و هدشلیکشت یدا درغ
 هوک زا ینشناب ابی زجب روب زم مه
 یاهگنسهک دسریم رظنب .تسین یربخ

 ۱5۰ زا نومرف درتسدب دوی

ّ 

 طسوت و هدشلمح مره یرتمولک

 ماجنالمعنیایئاسن

 لاسنا را زههک

 هدب د را تسد

 نیا دوج واب و تسا

 مهزونهد رذکیم روب زم مرهیانب ژآ

 و هیهت یدادبملیف یارب شد

 هکبیاجت | اتهدنسی ون هم .دیامت میظنت
 دن دومت یعس دوب رودقم ناشیارب
 نایچاشابتب تاملک بلاقب اد قیافح

 هلجم ربخم هدیقعب و دنیامن میدقت
 قف وممهیدحات « میان و راشتن الا ریثک

 دراو یللخ نآ رکیپ رب تعیبط
 نانچمه «نوعرف» هریقم وهدرواین

 . تساهدن ام اجرباپ ملاسو حیحص

 فانک ازالاسره نادرگناپج

 یرشب هزجعمنیا یاشامت یارب ملاع
 رهظم و هدش ریزآ رس ربعم یوسب
 هد رک اشامت كيد زن زا اررصم تردق
 ؛دنوشیم ترحو تهب راچدد

 ناوتان تسد اب تسا نکسسهنوگچ
 ؟ تخاسیئانپ نینچ فیحت رکیب و
 تسا اهتدم هنک تسا یلاوثس نیا
 هدومن بلجدوغب اد ایئد مدرمراکفا
 هدشن هدرب یپ نآ زمرب زونهیلو
 , تسا

 دا رزب راکهاش

 هک رن داد ناددارب یناپیک

 نیرتزپجم و نیرتگدزب ذا یکی
 دورم رامشب دوویلاه یاهین پیک
 میصت «سک اهدداوه» داهنشيپب اش

 . دن اهدش

 وناد رک راک «سک اه دراوهد
 تشاد میمصت فورمعم هدننک هیپت

 یی دات ملیف هتشذگ فالخرب رابنیا

 رد را
 ویووروناوتیم هلمج زا « هدوبن
 . ورپمان اجنیا رد اد «خرس

 کا یارب سکام دراوه
 رک انس رنه رد اددوخ تردق

 تگ رشاب یتفگنه هجدوب دی امن تباث
 نییژرس و یارب رن داد ینایمک
 کتیا یارب و دومن مهارف «هنعارف
 سکاب دو رن نیب زا ناتساد تلاصا

 و رصم تلود زا سوصخم هزاجا
 یارب ادناتسادیلصالحم ۰ نادوس
 .دومن باختن | یرادربملیف

 رپ و مهم سب هفیظو سکاه
 وا ؛دوب هتفرک هدهعب یرسدرد
 شیارب هکیئاجن ات تشاد میمصت

 یوخ یارب تسا نکمم و"رودقم
 زا اد تصرف و هدومن تیلاعف ملیف
 یسانمتصرن اعتاداریز دهدن تسد

 .دوب هدمآ شیپ شیارب
 زیگنا تفگش ماقرا

 الاعلزا هنعارف نیمزرس ملیف

 رباس نایمردرکشل یهایسو دادعت
 درلب رصحنم دوخ عونمه یاپبلیف

 -۱۳۴هحفص-



 فلعو بآ یب اهن ابا تسآ

 یهایس رازه نارازه . هم

 اعقاو نادنمداک و نانک راک و بر

 دایز یجراخم و تسا ی راک
 اموصخم وا دوخ وب

 لاس 9۰۰۰ یرصم صوسخم سال

 یارب دالد نویلیمکی زاز واجتم لبق

 دش مامت سک اه دراوم

 مد رهژاملیف رکشل یهابس یارب
 فلتخمیاهروشک زا نینچمه ویموب

 رددوب هدش هدافتسا اکی رماو اب ورا

 (هنعارف نیمژرس) ملیفذا یاهنحص
 رفن ٩۷۸۷ طقف ملیف دداک كي رد
 اهن آ رفن ۳۲۱۷۰ هک دن دوب هدمآ درک

 هیقب و دندوب نوعرف ناژابرس

 یاهکنس*هک ینارک راک و ناکدرب

 عیسو هدرپ. دن دومنیم لدح ارمره

 رب تیمج زا نانچ پوکسامنیس
 نیا هومن سک اه یتقو هک دوب هدش

 راچد دوخ دوبن هظحالم ار هنحص

 . دیدرک جعت و تپب

 داثک رد ملیف نیا یداد ربملیف

 و نادوس زرمنینچمه ویلصا مره
 تاهد و ناوساردیکاهتمق و رصع

 رد وهتفرگ تروص هرهاق فارطا

 یعونصمیامکتسنتخاس یارب
 هوافتسا دوم یتسب ابیم هک مکحم د

 یزاس تيتسالین اپمک كي دریک دارت

 و هدومن دقمنم یدادرارق اکی رما

۷" 

 یعونصم كنس ره لب اقم دد هک دشدهمتم

 هدش هتخاس مکحم و ربیف اب هک

 دهذب رضمز» لوتم تاماقلیوعت

 ! لبح یارب دالدرازهود لب اقمردو

 2تن اب ردكنسلصا یارب دالدرا هو

 ناکدنن اوخ تسیت دب انیش دداد

 جداقم و هدوبن یاهیساحم زب زع

 دن ووآ تسدبادا یعونصم یاهکنس

 كنس ۲۸۵۰ دادعت ملیف نیا رد

 ! تسا هتفرگ رارق هدافتسا دروم

 ملیف ناگشیپرنه
 باغتنا رد «سک اهدراوهد

 یاهقباسیم داکتب |ملیف ناکشیپ رثه

 ملیفنان ام رپق هکنب یا رب یو «دومن

 دارت ناگشیپ رثهیاههفایت رثاتتحت

 هتیماکنه یچاشامت ینعی دنریکن
 دنب یم هدرب یدررب ار«نوع رف>

 «یوب اکو یاهملیف «رولینترب ادو
 نوعرف رحب رد و دروان دایب ار

 ریغ ناکشیپرنه زا ۰ دورورف
 یلصالد , دوبن هدافتسا یتاکی رما

 لوحم « یشیک۱*كجو هدهعب ملبث
 نیا اد «نوعرف» شقتیوو هدش

 دو اتحاد هشیپ رتهنیا ء دیابنیم
 ناطیش »۰ < دوسج نذ» یامملف

 ناتسلگنا رد یودیاهدید «یرا رف

 و رپ وک یرداگ فیدرمه ینیب وجم
 یماکنهووراداکی رما ردلبیک كرالک

 هحفص ٩5

 ددیوزاار "«نشخیاپ رد»ملبف 4

 کیاپژ تزپش دندادشبامن کی رما
 ملیف نیمه رطاخب و دو تس

 یوس اد«سک اهدداوهد راظن زبت

 بل اد یوتوعد ودون بلج دوخ

 رصع مزاع و هدوننلوبق تب دوفب
 زا سب «سنیکاهكج» . دیدرک

 یمابنیس سلجم كي رد:ملیف مابتا

 كي ودهک تساتق وشوخرایب هک تفک

 تساوت وهدومن تک رشیلاکی رما ملیف
 نسحاوجنب | ریسیلگن ارثهودادمتسا

 ۱ دی امن تیاث اکی رمامدرمب
 ملی نیادد هجوت لباق هنکت

 « (یسکس> هایز هراتس تکرش

 < زئیل وک نوجوینعی ناتسلگن | یامنیس
 هزایش رد هراتس نیاهداب رد تسا

 دنناوخو دوب هدشپاج یبلطملبق

 و دن اهدش انشآ وااب اتش رب زعناک

 < هثعارن نیمذ رسد هکیماکنههتبلا

 رتشب دوش هتشاذگش یامن شرع

 نوج+ دومن دنهآوخادیب !تادرا واب

 شمادن انوهیم اد شت رهش زنیل وک

 سابل اب یودزانیم نآب و دنادیم

 یاهچرآب هکیت كب واددادن یب وخ ه ایم
 ساسح یاهنسق نآ اب دناوتبهک

 ؛ دنکی م تعانف دناشوب ارشندب

 !یتخلآ رتک اهک ی ونآ وا رف یاپسکع

 مهارف یویارب یداب ]ترهشتسا

 امتیس زبت اهسکعنیمهطمون ودومن
 رتک اهسیلکنا نوج و تفایءاد
 !تفع یفانم یاهرک لیبقتب | قفاوم
 و دووبلاپب یونتفررد هنشابیم

 مه دی اش وهدوشن یرادا زع نط ول رت

 ۱ دن دشلاحشوخ

 نیمژ رس » تزوص ره رد
 ناربا دو ادزتبل وک نوح «هنعارف
 هوبندهاوخ هماعبوحم و دوهشم

 | یا رب و رن ومنیلب رم هبایمهین رهش و
 , دومندهآوخ مه رف یو

 ۲ ۲ هحقصرد هبق



 یوس وهداپن
 یلاخ امش یاج هک امقاو

 كچوک عورد كي ... و

 منی یارب (نینپاچ یلداچ)

 ناد) كرویوث دد هاش دوخ هزان

 سیل ول یرجاهت زا كيادکر دبوکیم دوم اب تدورف یبجع

 رذن هلب تسا هداس یلبخ شبا وچ ! دیهدب سیخشت

ه هک( ولبرتیپ ماس) مانب تسیدنمره
 ةشیرن

 توج رد

 دداق مه اش مینکسمن رگق « ٩ دنته ار وا دشاب

 ناوج یمدد و دشاببم ( سیول یرج ) یاقآ دوخ

 دشاسم نرو

 -۱حنص

 وه مه( و رن وم نیلب رم

 می هتفک |

 یدنمرنهتلاتزا هک درب

۳ 7 
 !وورک زاهد شیروخ « زیکنا ماپل

 دن زادهدقع «نالوضف »تسا هدومن

 یمانک یوسمدق (زمادآ )توچ هک

 هدانناهدافتسارکغب یلداج هتشاذک
 ؛؟تسا

 ] رد هشیش

 هثیش نونلکسادر رپ پوت
 دوب هتکش اد یا هناخ هرجنب

 متاخد زن تعاجشلامک اب روفكرسب

 از شردپ تفگ و تفرهناخ یاص

 ۶ دددآ دهاوخ تسا رب هشبش هک

 مچ ۰ دزادن اب ارهدشهتکع هحع

 زا دم و دمآ

 داتخادن بحاصمن اغ زا

 ۳5۵ هب تب

 رهشیشهکنیا

 ۳ درگ هام ار ۲ ثمیق هناخ

 تفک یتهاب

 هک تگ نپ ترس انآ اما

 و اهقارخار شیهوهدمآ شردپ

 : تک یی اب رب ةثبش

 اف

 ۱ ماادناپ اره

۰۰۰ 

 !یباصقرد

 چ اصانآ به
 >-میهیدمن اخ

 ک دیسرتن ای7 دی وادیم ابیز لس

 !ددوخ ادناتب اپتشوک

 ندپسبلپ طقف وا هریغن بن باصت



 هلار ناسا یامنیس تعنص لاکیزوم مارد راهاش نیرتلاع زا یکی رخید دایخب

 هتشگ وربور یاهقباسیب لابقتسا اب تاهج یاهروشکهیلک رد تآشیامن
 : دیامتیم هیده نا رهط مرتحم يلامات

 ۶ نی و

 1 سوه صفر ِ ّت

5 1۳1,0۵5 0۸۸۸ 1۸ ۵ 
 ناسا یأع هعاتر _سروظال ول : كارتشاب

 نادتمقالء هیلک راظنا روب ز م ملیفشیامناب هک رادلماک تانیمطا یرامنیس
 درک دهاوخ بلج دوخ ارآیلاع یاهملیف



 بس (تاسرپ)سس
 ریذباث اند كررپ داکهاش كب
 شیامن ایند یاج؟ ره رد هک
 فدرعماضزا بنأرمب هدش هداد

 هتخانش رتقیمع و رتیوق(هراو)
 . تسا هدش

 هیهت ( روپاکجار») ار تاسرب
 وا دوش و هدرک ینادرگ راک و

 و «یمین «"_ِ «سکرث (" قافتاب

 اناوت تاگشیپرنه ((تانمرب)
 راد هدف ار ملینلدا یاپلد
 تققوما مه ناریارد اماسمتاسرب مایفدنتسه
 ملیف .دش دهاوج هجاوم لماک
 رف وه هژوس ثلر یاراد تاسرب

 ۳ . دشابیم نیشنل دوابیز یاهنهآ

 نا راگن ربخ زایکی دنکیم

 ِع

2 

 رب (تفیلک یرمت و.)
 نآ | |ر ناشوک تب ریل بوچ رلتاممم 5 ض او یمن مید )شن آ ارراکیس 17 3 ۲۳ زن ین كدئف كدزب بي

 ری یو مینا دین .دنامث ِ

 تف رک دها وخ هدهع رب اد میت رتخد ورو یعاتجا مارد ملیف تن
 یکدنزدرجمد هد رکن جا ودزا زونه

 صوصخدد
 زا اب آ ودوشن لارنسید زا جا ودزا
 ارم «ادینرتیم یلوشان ز یک دت ز
 تسا هتفگ روب زمراگن ربخ باوجرد
 یاههاو و سرت و ی وشان زیک دن ذزا»
 <۱مس رتبمقالط زا یل و مرادن



 اناید ِ هدنپآ همان
 سس یاه 55 کهاش زا ردبد ی

 دنه یاهنیس (ناشح رد تاک راتتس ترش اب رگید شزرا اب ملیف کل

 و دناهدش قفرم « دنه هشیرنه نیر لب ره » راعتتفا ناش تفایردب 3939 لاس

 تسا هتفابین اهج ترهش هراوآ فو رعمملیف رددوخ امن رنه اب هک (کلیشس.ت.یل)
 دراد تک رش زین ملیف نیا رد

 ((نم ربیدسا»)

 نیرثاناود

 دنهژاسگنهآ



 > ملیفاب اردوخ

 رشد رک روعدب اب هک یثاههناخد یابمانف تا ۰ تننا هتوتف مع

 دشأب راورخ هومن تشهنیا و هدوب شامقنیمهزامه ۳۳ یدص

 تسا لپس هک تباقد هدشنالعا هک هجن] فالخرب تدوصنیا رد

 ! دوبدهاوخ ملس رایب رکید یاهامنیس یرترب

 1 «درک روبعدی اب هک یئاههناخدورزاو ملیف

 رب یلاهشش شوک دحنیا 2398 تسا یهیدبد تسا ینراعت ملی

 تسا هتفرراکب ن ۱] ندوب بل اجویب وخ

 زا سپنادود و اکیرما «یک اتنک و مدرمیک دن ززا ملیفناتساد

 تاصقاو اب هک هدش یمس الثمهکنیا ابهتیلاو تسا هدشهتف رک لالقتس

 ملبتناتساد مت . تسنآ هدنسیوت رکفلرصحم رتشی یلودشاب قبطنم
 . تسا یچراکشثب نتخادنا مادب و هجوت بلجیارب رتخدکی ششوت

 یارب تععاب تا ینزات رطن هلن زا یملاج عوضوم های -وخنی
 یاهملف لبت نیا الومعم هک اد یئاهزیچ نآ مات ۰ نآ ندرک دوش

 . تسا هدشیروآ ممجمه ملیت نیا رد « دنر د و ویل

 تا هن ایشح وهک یلاحرددک دروخ ودز ویراک كنک یداب زرادع

 ۴ دن ش هن ۳ ۳, ی

 ۳ ۳۱ 0 یاه هدب رعد 19
 "۳ یهزا و ۰ یدداهبدزب هاب .ی

 _# ۱ یرخو بلاج همش كب دوخ هک ناتسوبخرم 7

 ۳ اور یاهاعداهمه اب روت ترواذ ی
 یخ ۳ رتایلاب ۱دیلد مليفنماددتس

 0 وتشاد اد وا لکش و لکیه هک مهرکید
 ی ۳ دیو یزاب,تس | وتیمتف ریم رامشب هن ومن یچراکش

 یزاب دن ۳
 واست طسوتمملیف نیادد رک داپرونیلا ام

 رپ اد دوخته 7

 ۳ !هدیدیدایذ یاپملیفام دنمرنه سی رتکا نیا زا

 4 9 ین و ان وک یاه رتک تک ۱ راک وهتشاد یفلتخم یاپلر مادک ره
 رروع ۶ تي بلغا هک یئاکی رمآ نانکیزاب نس ددنیا و

 ۳ یزابادیقلتخم یاهلد.۰۰ و ۲۱ یرتنالک 7۳7 ۰۰۷ رکاب دولاسا هجرت .نکبیذا
 یر این آ هیذاب ملیف نیادد رک رک دابدب ایمررب اهن ] یافیازامهبوخ

 ایم رعت

 دهدمرا رت عاعشلاتحت ِر

 مهملیفنیادد «ملیفنآ یاهددارب زا اتود ؛ هتشادین اسک نیا ردارب ۱ ۶ تنه لیفاپ تهایشیماهرظن هطق زاملیفنوچ
 ۳ !؟تسیاهتکن دوخنیا ودنتک یمافیا اد ردارب لر

 یاب ادرک راک زا دنل ور یود یافآ ملیفنادرک راک

 ۱۳۰ زد یدانذهتالع ابملیفعون نیای هک تسا ورتم یتاپیک
 هایزوم هک تشا تشادهدیشوب ناوتیمن یل ودشابیمارادا رد همزال تراپم دوخ راک

 رورم دیاش وتکاس یاههنحصهب وهتفاتشوا كمك هب یدایز رادقمب ملین
 . تسا هداد یکیم اتید تلاح «وا ملیف

 تسظع نوچ تساهدش هتشاد رب پوکسامتیسهقب رطب هتبلا ملیف

 لایک ابهکاد یاهتکنیلو !دوشهدومن دیاب ملیق یالجو اههنحص
 یارپ هک یششوک همه اب هک تنی | مینک یمهظحالممهملیف نیارد فسأت

 ر دالوصا رداکنوج یلو هدشملیف رداک یاهنویبزوپمک ی بیذ
 ینایز نیا كیدزنزا اههحصیلیخ رد .تسا سانتمان و روجان
 .دوشب هک تسا هتسناوتیمت وتسا هدشت تیاعر

 ادسا لعت حالطصاب لوقملاربحم هقب رطنیا اب هک اهن [تسبوخ
 ادن رخب مهآ رز سادوخ: دن |هدبرخ

1۳ ِ 

 یسع فّوف
 نود یناد - سالگ ود كلرک : نانکی زاب

 . كاوتیل لوتا ۲: نادرگ راک و هدننک هیهت
 تم ستسیآ را دعیان وب هناخ راک لوصحم

 و تسا «قشع لمعو نآ یلصا مان هک یملیف
 ۶ مانپ « دناسررب ارن آ یمقاو موپقم دناوتین یرگید

 . دوشم هداد شیابن «قشع
 . و تسا تیمها و شزرا اب رایسپ « ملیف نیا

 .مينبیم لصف نیا دد هک تسی دات ] نیرتبلاج

 هتشون «واشنی وریا> طسوت هک ملیق ناتساد

 .لیکشت یقشع دیدش هلتم كي ارنآ یلصا مت

 2 . دراد یتیلائر دیدش



۱ 
۱ 

 دوشم سیداپ و هنارف دراو
 هدرک تسار یک كنچداب ریز زا هزات تافوا ن

 دس یایلاتا « نآ هیابه روشک رد هک یلاوحاو غاضوا نام

 یاپملیفرد امو د

 مک اب مهدوش
 وم ً؟دیدش ن] یتسیلائدو وب دوج

 تسا دوجوم ییاهفالتخا ی
 تسا هدادن تسدز ور صدوخ ی  دادن تسدژا 1 شدوخ تلاصا ۰

 لاک هج یسوب ابن 4
 ] متسیس ۱۳5 یانعم و تن ت
 "۳ یلو

 یعاشجایابناک رآ تسا هنخب دمهردیلبق تکاسومادآ مت ۹

 یکتخپک مه زا اههتسدو دارفا طباود «دناددش بترمان و

 دراویروشک نینچ هب یل 8اکی رمازاب رس نیاو تسا هدومن ادب

 ووجومنزدوج وب یدیدش جاینحا هشیمه یزاب رس یاهطیحم
 هدنراد یوشنارق یاهنذ زا هک یقیاوس اب ین کب

 ار یتیتوم نینچ هکدنتسه لاحشوخ را

 * زاکیس
 دن زاس دو قلعتم ار

 یل دوشم انش] اهن نیاذآ یکی اب مه ناتساد نامربتزاب رس
 یگدت ز:یکد اس ؛ ینابیز« دوشیم هدیشکیتسودو قشع
 هدامآیناستا ره بلق لثم هک وا بلق هرخالاب و رتخد

 تحن از وا « تسا یزگید ناشا یتسود نتفریذپ و نتشاد ت

 نیمهافت ؛ درو امدوجوب اریقشعره هک هچن ]دعب و دهدیمرا رترب
 .دناشکیم دیدش قشعكيريسهب اد اهن «رگیدکی كردو ود نیا

 طقفوا ۱ هژاجاواب یماظت طیحم اب

 رتکی ه و دروآ تسدب اهنزعون نیایدذگ ددژا : دن اونم

 اب مناوم نيا . دوشم داجیا ود نيا هقالعوقشعنیب یدایزمناوم
 ددوصاخ هحورو دراذگیم ابنآ طباورو یکدنزرد یخلت را ۲
 تسارموه زی ابت [ یشهد دشت رد یلو ۰ درو آیمدوجوب اهت ۲ ا كيره

 ًاعوصعم دن اهدرو] تسدب
 و حوداهن]یکدن ز دشاوتیم هریغو بورشم

 دهدین ار یزابقشع

 نینچ یاد هارمه هک یبجع یدژارت نا ؛ ماجنارس هرخالاب ام
 ناناود رکید راکیو دهدیم ناشن اردوخهفایق . تسا یلاهندع
 نآدوجات یعابتجا یاهمتیمو طلغ طباور ؛ یکدنز دنخشی د دروم

 .۰ دن ریگیم رارق
 ۰ تساهددوآ رد ملیف مرفهب «كاوتیللوتان ]وار ناتساد نیا

 لتاالایدووآ رد ملیفهب ادویدانس نیا تاوتیمن وازارتهب یکدیاش
 دو وآبن تسدب ناتساد نیاذایبلاجكرد نینچ

 راک زا نونکا هتک تسا لصالایشیرطا یدوهب كي كاوتل

 . دوشم بوحماکی رمایامشیس شزرااب ودنمرنه نان ادرک
 دو هکدتاهتساخرب رتهوملعرد یک دزب غباوت « شی رطا زا

 دن |هدوب زیت یدوپب لاحنیع

 زد تهج رپب هکن یهوت و ریقحت هکت سا یپجوت لباق هلئسم
 دن رادیم اودیبهذم یاهتیلقآ هب تنمه یقرتم حالطصاب عمارج

 روشک رد هنافساتم» ددرکیم یرنهیاهیگتفکش تعاب رکید كلامم رد

 یاهمد]ارهتسد نیمه هلجتمودزوآ یم زایی یرگید یاهلمملاسکعام
 ؛ دژایم «رک هلماعمو هاک ریز بآ ویذوم

 مهیدوهب لاحنیعدد هک شی رطا نادنمرنه رگید لثم كاوتیل
 لماع متات تحت « دوخ یطجحمویلمسی اصخ زا رظنق رص دن !هدوب

 دننک یمتیاعدیرنهیاه راک ردا ر یصاخ تپج :یصعتش یاهسکلپک و یبهذم
 لادوک ماتبشیلاسودیکی هک و ازا یرکید ملیفو ملیف نیا
 نورد اوتل , دتاسریم ادوایرکف تپجنیا بوخ یلیخ * می

 وارتلیلحت و هب زجت دروم ارابن آ هبحورودنکیم هجوت اهناسنا اب ِ
 ۲ مو واج یقارکو ی و اهلووت رد «كياوشند هک ی راک نامه دهدیم

 یدی درام

 . درکیم دون یملعدی اقع زارب ارد دیورف

 اه دم وتو دم نرم اصوصخم كاوتیل
 ۰ بسه ۳ ار نطاب

 مالک ود دلرک
 و هن رگ ادهاوخمودت |هدرک اد طیحم رئات تحت

 و «دادناغتاد اهسکلپک واهفارحناد اهیگدزاو نیا للع لقاال
 ناحاص

 ۰ قشع قوفام» ملیف رد یلور یلاد و س
 دهد ناشتیتاحن ءار

 دنک هل ریت ارت

 هکب رکبد لصالا شب رطاناد درک رهک ردلب اویلی اب ك)وتیل بیاقم
 ریه دو هتشاذک وارد صتمهک ادیوئاتزاب دژام ملیف دوویلاهرد
 ردلب اویفی لثم زین تاوثیل .دهدیم نان هدروآ دوجوب وا رد یصاخ

 هک تسا واددوخربن] تقارظو یجنسهتکن :یشی رطا راشرس قوذ زا
 تسعفدقات ودلیاوهکه راد ادیت وشخیل و دشابم دادومن شزاثآ رد
 دهدیمزا رقرظندووم رتک واهک دنکیم هجوت یحور قیع للاسهبو

 ناه دونسدبد یبوخ ملیفنیا یودرد كاونل یابیاج
 راسلادوک دملنیداعریغ وصاخ یاهنویبزویک و یداکتبا یایاوز
 هدید ین ملیقیاردنی رود دن و مطقم تاکر حا اه هنحصنشخ مطق نآسه

 كب کی .واس تداپم اب :ناتکی زاب رتکارلک رگید فرط زا.دوشیم
 یقیح تیمهااهرتک اراک نی رت یل زج یتح .مادکر هو دوشیم هدنادورپ
 دنهدسن تسدژا ملیفدد اددوخ یعتاوو

 هدمشرظ یمل احیاپملبف هک تسیدنم رنه روتکا سالک و د كرک
 ۱ لقایخا و ميامدیدوازا ارمروفو تیمورتیاوت و ۲۱ یرتنالک هزاب
 4 یک دن زتوپشو ملیت رد ارمكوک ناوو : هناوید هعبات و تررب شاه
 ملیف نیاددسالک و دگرک .تسا هدرک ی زابیآ هادنمرته رایب وحنب

 «تددینادو ادوالباقملر . درادمدهعهب !دیئاکیرما ژایرس لر
 نم ودین اد هب لدنیا یراذگ | و .دنک م اقبا یوسنارق دنمرتع سب رتکا

 .تلاصا وشزراب ؛دن رادتکر شملف رد هکر کید یودارف نکی زابدهتچو
  دنابناقاهنارق ددنآناتساد هکارملیف یلک طحمو دبازفابم ملت
 4 دزاسیم رتلیصا

 حیضرت
 دب دش پاچ «تاععام هحفصو یلاطم دابزا تل

 دنب ۲هتفه زا و«هنیلط شزوب روب رم هحفص نا رادق رطزا



 بلاچ بلاد حرقمو یلوسسم ریغ

 دا یب «رودب ووتسا دیارت ور

 باق » دوخ ملق نوا ماعا

 یددمم دات ۲ نونک ات < وچناموغ
 اهن ۲ وزج هک تسا «دروآ دوحوب

 «مهاب هراب ودو ریظن یلاعینک هس

 مارد اب «ازاب لاسکید تی زاو

 «مرسب م,رسب>* لتم یدوپشمیاه
 لاکب زوم و« ین دشن شوسا رت كنه ۲و
 نایوریم : دنتام یاهدی رک ربیاه
 هتشاد دوج و «اکب رما ناتساد وو
 یسکهاوخ رات ]نیا مانتزد تسا

 هرغ و مارد ءاوخ ؛ نرتسو هاوخ
 صاخیک زاتوتفاظن عوتكب دشاب
 اهن آ هک دوشم هدهاشمیاهدنی رقو
 دوخ هورک یابلیف ریاح زا او
 نیاهتسچرب هومن . دیات زیامتم
 یفانج ملیت كي < ادنیکد رات۲

 یک زات اب هکدوب طسوتم لاکیزوم
 وزجدوخیندشن شومآرف تیاذجو

 دا رتعون نیا یامملیق نیرتدوهشم <
 و نوذ شوخیدرم«رودب ووتفرک
 رهشدد هو رماو تسا تبعص مک
 نریدم ارنآ هک یترپش زجب امتیم

 لباث تیوبحم تسا شیوخ رته
 روطتاهیودشاییم اراد

 یل میس لصف یا رب سگ دیامتس

 5 درک ی سفت و یل اعهعوجم لاس
 5 ی و 
 رک 22 ین ازاهتا وهدومن یر و

 تشاقک دهاوت شیابت ضرمس

 وزج زین < هتعارف نیمزرسو
 شب ابت كي دزت هدنب آ زدو هدوب یرس

 س

 دشدهاوخ هداد

 -یلول ۶ و <سینک كلآ > «یلک

 هلسج زا تسا هدش هیپهت < نادروج
 یارب «دودب ود هک تسا یراث
 هتشکن آ وارف تاحزلصتمنآ هیهت

 ارخا رتا نیازا هک ی لابقتسا .تسا

 ۱ تاحژنی|هک دهد ناتشهدمآ لس
 اب دودی و زلراچ» و هشت فلت

 شیوخ رتا نیمه و تسی و نیرخآ
 دود شیپ زا شی اد دوخ تیعقوم
 دووبلاه كرزب ناتادرک رک نایم
 تساهدرکاجرب ابو تبات

 ۲۳ یطدددا هک یراثآ تشنیا

 تساهدومن هشرعانیس یایئدب لاس
 )۱٩۳۳(- وچناموف باق

 دننک بلج - (۳)فعاضمبرد
 دن اهن اکب همه ( ۳ )تاساحاناک

 - (۳۰) ان هزیدآ لها - (۳۰)
 اهنآ (۳>)وا یکداوناخ تخرد
 تارطاخرتفدزا (۳۹)زی رب مپب اد
 ۳۷ ) رینکی نییمک- (۳۷) رتک دي
 نآ- (۳۹) تسین یبیجن مئاخوا
 (۳۹) یرتکاخ دنلب یاهراوید

 .(4۱ )گدوب وبن رهش (:۰) شتسرب
 نان زهار - (4۱) نیشن هشوک نانز
 نایورپم(؛۲)نیروهتم یکیزکم

 . ددوم نذ ( (۰) مرسب ؛مرسپ

 دنب املیم نیرسن 9 اههصاتر هک

 | یطیمسوپورکهیبت رگیو فرط رد
 یتهذ ریوصت هک مددوآ مدوج وب

 اد ناتساو مدیون و نادرک راک

 -] لقتم یچاشات دنکات و راشقاب
 | هکنآی رب یتاههحص ننجخاب

 | - یتحیتسیاب دنک ظفح | رووخرمآ
 | یلاغبیرف مشچ دعا وژزا رودعلا
 داجبا رو ربئ رون هوالس " دشاب

 یماقبا اد یرئوم شعن هنحص نیا

 هقظو هک تساجتیا رد ... دک
 یم هتاخ یرتهریدمو زاس هتحص "

 أ كنهآ (؛ ()مهاب هداب -(4۳)

 ۱ ده شومأرق ت

 و زج هنحصردناجیه داجیاو دریذپ

 زا رقیوادربیلیف ریدمیاهتیلوتسم
 هتبسکب زا یورییرد هتبلا دریکبم
 زین یلاه تیدودحمومناوم ساخ
 دداد دوج و اه هتحص حارط یارب

 هژوورههک یتاعوضوم رد صوصعب
 رد ریدذبات ریفت و ناکب یوحنب
 . دتفایم قاقتا هرم زود یکدنز
 صاخ كس نتفرک رظن رد ابو
 ددرگیمهجاوم یداوشداب یماکنه
 هتیلساب ملیف یچداخ یاههحح هک

 هدش هیهت یرگید سخش اطوتو

 دشاب رب زکان «یرتهر دمو ودنشاب
 یلغاد مزاول اههتحص یارب هک
 ماکنه طقف , دیابن هیهت ساتتم
 | تسا تلاب و لاکیزومیاهملف هیت
 + < ساخ یکبس زا یوریپ > هک

 دی اد
۳ 2 

 نمد میقن و یدوبب |

 وملبف دددومن بک

 و اهتت دوو «دوخ یمقا ویانمسب

 یمن تنم (ریوب

 دو بیر ید اددوخ
 7 وا یاهسکص . تخاس

 اپ رم هطبس و نی دب

 رو راب ار هوخ

 ِ مزاخ جا ومزا هوژادناس

 وووخ دیدج رهوش ید
 نا رطاخ هک تسا یر
 ۳۹ 

 ۰ وژاس هدتز

 ااطمنیا هم اخرد

 یاضافت ( ورن وم نیلب رم)
 رویحم هراتسهب رکا مب راد
 هم « ژانط « ینامام
 نرطم مياهدرک ینیهوت ابنآ
 ۱ میهاوخ

 :ووامتیس
 ومزوب زم ملیفدهدیم

 , كی كاکچیهد رقل ۲ رثا
  سیتت یاب ینالوط

 هصنیاژاتن وم تلعب

 .. دوب هدش ماوت روب زم
 بسی یاپیزاب



 یدات ربم دیشمح ی 13
 تم اد ملبف ناکشی ره

 یکیم
 تاب - ییشبب دب یارب»

 اس هنچرد مق

31 

 4 امتیس ملاع سون و ٍِ

 شوخ و نیرتایرب هک تس
 -5:)۳یر

 ووشیم هوادناکشیپ رنه نب

 لیکشت نا یا رب یصوصخ

 < زن هراگ اواو هک الف .تسا دی

 .تیح رهزا اریز دراد ار تفت

 هبش «یلایزعونلابرو سون رب,

 یناطلس ثرم ویک یاقآ
 و میرکشقم انش فعل ز

 نابارب هکیاجنآ ات ميراوديا

 اش رطاخ ۱
 هدرز[دوخزاار رب زع ناکدنناوخ

 ؛اش تالاولس كنبا . مینکت
 «یهاررسهناغ» ملیفدد -۱

 دب ووب هد ومن رک ذ هکبت اکشیب رنهزجر

 زی «ملوه تلس»و ونیی ولادبآ
 , دنتشاد تک رع

 زینامش لودردب هدنیآ رد -۲
 سکعیگن دپاجاب ودیسر میهاوخ
 ووتشوخارامش « رجنی رک تداوتسار
 دومن ميهاوخ

 «ناژوسیاه ریت » ملیف دد -۳
 <« رتسکد ینوتنآ هدهم لوا لد

 ونبتللا وفورمم ملی ًاقباس هک دوب
 ,مياهدید نا رهت دو یدزا ار

 لاس ۳۵«ردات جدوج» -4
 اهیتشک > شلبق نیرخآ و دداد
 . ورادمان «دن وشیم رود

 هدازعیفر عیفتدمحم یاقآ
 < ابنور و هب همهثیا هکاش

 مدق اهزورتیا زا یکی دیدننالع]
 الاید یوبدوتساپ و هدومرف هجند
 هاضما سکع و هدرب فب رشت ملب

 شدوخ,تسد زا ار «اینور» هد
 هک یشاب نتسطم , دیراد تفایدد
 ههارخن در ار ابش تساوخرد

| 

 ۰ دشاب رودقب

2 
 همان | ما

 رو ملیف و . رونح رد نوتک ات ید

 زص و هدش هواد شیام نا رهت
 ناوتیم دباهدونن رک د هکیاپمل

 نا راکت انتتاع . ارحصمشخ
 نی وخ یاهتسدرب هسوب چاق اهدد

 و ریمات ان ادوار _نمنآ رس, ماست

 عراعب یناربا یادت - ۲

 هکلبوورین ایورا ؛ کی رما هشاع
 ناتس ات انا رعدنت اما وجه كلاسب

 ور رک رداص

 می رکشنم اش فطلژا -۳

 یرونا هزلاءاطع یاقآ
 (هیئاضد)

 ووج وم یتسا وخ زد یاههرامش-۱
 لاسوا ریشاهنآ تییفدادتب تسا
 - ؟ دوش لاسراامش یاریات دیراد
 ملییرد «لورک نیت وام» لب اقملد

 رتب و هدیمب «ایژزوب سرکول >
 را سو شقن رد هک د وب < زی رادنمرآ و

 , ووب هدش رهاظ «ابژدوب

 یملی«بارک رتسابو زا -۳
 ناطلسود تست دوجوم نآ ره رد
 ال یناپک لوصحم زی «وکتک
 + دوب

 هداژیسح سد ریسیاقآ
 زا «یداتان وگهدمآ» - ٩

 نول دام» تچوک تشکنا رنهظاحل
 ژا و ووشین بوصم زی «ودنارب
 بفقع یلیخ و و ول اهغب ات زا ظاحل نیا

2 ِِ 1 1 

 ناکراتس جاودژا لیلد - ۲
 بیک ر تدب و نم ناکشیی رثهاب ایز
 ناکشیپ رنه وام زناک راتسزادیاب اد|

 . دیئامرق لا وئس بیک تدب ويسم
 ناردارب» ملیفتسیت آ - ۳

 تشادمان «هدنک لت ون امو زین «عاجش
 «وناکتمانا ولیسو سکع - 4

 الف !تخادتامبهاوخ هلجیور ار
 زاه اش نیا رد هک ی کچوک سکع اب
 اتدب راد شوعل » میاهد رک پاچیو
 + هی

 در

 ناب لا وتس هجبت رودن وشیم بوسحم
 الثم تکلم هطق نالفرد نوچهک
 یابلیف هی د تسا هاب هدرک»

 ابنرح قآ اا داد شیاد «یدرک
0 

 ه

 لطملصاب هاش متکی مرکف
 «اشفطل زا انض دیشاب هدرمیب

 مامت مسیاا ودیما ومیرکشتم هلجم
 حتسهکت اش لتهلجم ناکدتاوخ
 دنشاب

 یدونیاقآ
 موحرم ٩۹٩ لاحدد س ٩

 دن رچ ملیفكی سلف نیرخآ_وصضش
 هدوب زورو شو ما یوسنارق
 ؛ شوژررمایی ادخ ۰ تسا

 «ستسیدآد بالآ» یناپک - ۲
 وواهت یصوصخ مدت ابتنا رپا رو

 تسی بلاجنادنچ شیاهملیف اریذ
 هكتو روطب اهابنیس ناجحاص هتلا
 درا و ین یک نیاژا یئاهملیف «دبرخ
 دن ان یم

 ریاس هژامش زجب - ۳

 تسادوجوم یتسارخز» یاههراش
 یشورفباتک زا اسیفتسس هیات يم
 . هبامرف عایتبا داژرهش

 تشرس عین میها ربا یاقآ
 (هیاخر)

 دیشروخو ملیف رد هچن انچ - 1
 ثدحو دیوومن هظحالم «هشخ ردیم
 هکنبا دشیم رهاظ فلتعم لدودرد

 + تشادن لاوئس
 ًایلاتبالها ؛ دادن رهوش - ؟

 ۸ تسپ مولعم زین شنس + تسا
 یاصربت > یاهلپ رد - ۲

 یزاب اسب ولید دوج» نازوس
 «سن دوال یدوج» هکلب درک ی
 ٩ دودحودشس + تشاد تکر ش
 _ .یاهملب رد و۱ دن یمنیعت لاس
 , تساهوون تک ر ش یدایز

  یدمحا ریماالیل هزیشدد
 لاسما یمنی لصف رد - ۱

 یددعتم یاهشبف «نرول اف وسوژا

 یاهشن دو اوتی» رکم یب رمیاح
 هب ات تک رشرگبد

 تسافگچ و شل ر رد ۲ - ۳

 دفاع اتمنتس او تووص»»#
 مش

 هداژ هدب ورخیاقآ
 (یادابآ)

 ًابق + تاساحا زا را ۰ زا

 مب رکشتم
 6 تبدب ۱5 اسب ا زا و ملف رو ِ

 تشاد هدهح !ول وا لر رتسکنلت رب
 ,یعژناب ظناحل لا .تفبلک یرمکت وسیل و
 تسل ار رتسکشل ترس دوو زاتسم

 و هداورا رقم امشلآ

 یاص ویووتسا ءافعت - ۲
 ۱ .یاپ سان تسیل زادین اوشبم ۱دینا یا

 ۱ )0تا هبیح کیا
 ۱ 2 یومرخ یار

 1 هی ورت و گتزاا راخمیکبم رکه

 ۱ میشاب هو ومن صالخ

 .  «تشر»یرفصیودب رفیاقآ
 .ملیف لوا ناکشی ره - ۱

 زا هنووب ترا (ماط ناتسود»
 و «ساه کیدو ین ودیکب»
 ۱ 5 , یت وال یدوج

 .  .تفوکو ملیفلوا تی رته- ۳
 ۳ ورب تاکسافل دنا رز ۶

 1 ۳ نیلوا - ۲

 +و رت ومنیلب واسه ] و رت وم
 رتشب نآ روهکت شادمان < موش
 ء دشمن هشب وهقیق واس



 ۱ اید ارت سکچبح هک هدشد رخ و تب دب و

 ّ 1, دی یه ودی رد نمک ۳ ۰
 کز نم یی رد محرتد سومذا اب هتخیما یهاکناب مدع

 ۶ رپ رگی رایکیات متشکم رب هطحل نآ دد رکا

 رب ریجع زود تسد ویاب هکنیلاحدد ارت رکید كشنودب

 . واتفایم مدوخ هاب ممشچ هکلب مد هبمن یدروعیم

 داهیم راهت زیوب یتسیاب شام زب رظ

 رد هک یعبش بیصت اهن هت یک راجی و یهات ناو .دشنکم یک اب و

 وشیمد وب هضب و زدیاس

 ۰ 5 هکشیازا متفگشرو

 . تفریم رفس زوربمآ نآ یادرف هک یبخ رد یوزوضحژا ومتشاد هایعاف و اتتعا ی یو هکیلاحرد هب دمواتسیا

 هتشن قاطا رد هک لاعت آرد نم + درب نآرد ومدوب هنشیژادگناج وهدنهدزاژزآ یزا زی و ترفت شوعتسو ایقآ
 یراوک ان هنداح عوتو زا ملد هچ وجسپب مد رکسع و اهتسد اب متسه هتاخ بایزا و ناب زیم متسنادبم هک لاععاصرو

 هرف نیرخآبش نآهک درکبن روطخ مرطاخب هدادهیکت رد بوچراپچ « هتفرا و یتئاحاب ووخ زارو و هنلب یاعاب
 اروا دشمهاوخن قفوم رکیدنم سبنآ زا و دوب هکشیاژالبت یطیدوب ناوجیتق و روربعآ و تفگن شدوخ اب - مووب
 ناتمزشیلامیاطاروتسدب زوربمآ هک دوب وا اب یتفو نم تعادیاهنابنینیاتح . موش اش یواب یع
 وهکنیا ویوهن ایلاس تییغهب جی ردتب نمو دناروتکیم نانعسنی (لابتدب ایآ و ؛«دوبن نیتچنما شتاتکس و تفکر ح مدووخ رب

 [یتاتسمز نیل وا مدوب هدرکت داع متک ءراداار ؟تف رکن هاخنیارو نساس ميس تک دوتا

 هجنیا زا مدوب دووقکا هاکشناد دد زوته نم یتايلاتيا درمنآ (۱)یملانید ابیتترهک دوب لیلدنیهب .هیاش
 ناتسژرد یل و درکتیدومت میارب دایژ یک اماکن ناهاب زینیومدرک تادالم یا هطحل دنچ راب نیت یا رب
 :مامت و مدوب هتشک اب دوخ رهشب وهدرک بجعت هکنیآ یارب سپس دومت ژادنا ربا رمیاپارسیتفکش و یمانشآ زا
 اكي شیایغدد دوب هتساوخ نم زا یو یورردهک نی یلقاب و تخادتاری رب !رشرس دزادنابنب اددوخ هزاعنایب

 هورکد نلبا رشررسهاگن ۲ و تفررکشب یاهطحل و تخاد رب یژاس درو ربع
 لشا دناتب ومع رتخدسب * دیاهدیسزما را ز و رعا نیسه ای۲ 9*تفک مرتب
 هتفاب ردیا هتکن هزب رغمکس ینایلاتبا درمنآ «تسا هیدن !اراشزوتع

 لب . ووبهدش رید نتفایردنآ هک سوشا یلو دوب

 ۰ رب یا یخ تشک زاب و می وری دیاب هک ی هارزا زیر هارد < وکویع یک دن زره

 1 شب وختخ ات دنهدین تصوق راب ودسکچیپب .تسی ميا هتن رهکی ها رژ

 ۱ تب هایت رایودار هارنیا کت 7 نلکما اد یکچیهو دیامزای ار
 لاحتبا دوو مریکس مهد رک هک ار هچن 7 اب و ما هتفک هک رهن ۲ منا تین یم
 رب هزاجی نیگنج ماتژا ممضوپاتشن دوخ هاخرد رضاحومعبز هک

 . نآ دا دننهب ی رلادرح



 و فساتم یی یصرییفت نیا ذا هک متفابن یبحوم هاگچیه
 رم وات رشوخ«رت فصنم ید رم دو رکسم ار ۸ . مود 3

 1و قلا یو . دوشادیژورپمآزا رتهدبهف و
 تسود *

 فرح شش و تسبی ریهیآ رب ۳ ده و تب ااگب هک بترتییدب ۰ تخومآ نم نی رتههاسب جن
 فرحنآاب هک یمانشد ۰ درک ب اعتتاار ماتشد تب فرح نیت

 شثتوتسی دش فوم یدیل ودوب ,یلکشم واکتیا هتبلا .دنبمو
 هکاریا لک وخ هاگیییه هک دادرک دن نىب اتضیلو دنکادی مانع

 > رف
 هکنیا اب ۰ هراز تان رب 3و 2 هر ی

 ووضحمرش واجد نات زاب دووخرپ ود ۹ یلودوبتکارف اب و بدوم ر
 اوصا هتک نآ زاو دم یکج

 مدععوتکی فیطل سنجی تست ال
 -جوم هع زد نانو دوجو هک تفکیم اهراب هتخادیمز رب

 زا دش ههاوخ شمادآ و مظن ندروخ مهر

 سد و

 نانیطا

 یو هک دوب تهج نیا
 نیمدضتسم .هیلک و درکیم

 وخ هنظو ماجناب < بک ی س» یتسریرص تحن زبن لرنم

 باعنتا نادرمنایمزا طقناددوخ نیدهنم

 لوقشم د
 و تشاد لزنم نآ رد ارم یوص رشابم تسس البقووب رم یصخش دن دوپ
 . درکیمتمدخ هناسییص هک دوب لاسنب هنچ

 دیاخ و بوع یوحتب ناتلکفا برق هیحان هک تسی داک زور
 واتر و نالخا ای یمورم نتشادرطاض تیماواا دود یاءزادتا ات
 نینک اسزا یکی هک ز وریعآ ی لو تسا هعشروپشم سون امأت و یداعرغ
 رط و نانز ءواب رد شاتدیورکفت ءوحن زا رظنق رص دوب هبحان نیا
 یصاخ تداع و راتف ره وگچیه « لاسدرخنا رب نددوآ راب و شرورپ
 شاگیاسه «ورشیتاعریغو بححع اریوناوتبنآ دانتساب هک تشادن
 شنبرجاتسم هتشادیماگن ارشرطاخیایو دنتشادکیمما رتحا ودب
 مسیامرب هکن آ زا لات اهت اتسمزرد دنتشادمتسود هنایمص اروآ زی
 سسررهک یعارشیقیاقاب اهناتساتردو تفریمراکشب ابنرم دوشراجد
 ره .تخادررییم یهام دبصب ررکیمیرادهکن شکالما دواجمهن اخدور
 و ناتسود دزن یناپس دوخ هکنآ ای دادبمینامهیم دوب شوخ رس ءاگ
 کا تفایم روتح اسیلک رو زی هبنشکی یاهز ور . تف رم شن اکیاسه
 تکاسهکیلاحودمشییتالوطیکد نا شیشک هیاطخ و هظعومراب ره هچ
 مرکیمنب ادشیود دوبهتشت ایلک و دیک داوتاخ هاگیاجرد بدمد
 یتیاضر اتو دروآیم دو ادشیتکد یلقت تووصورستحضم تاک رحاب و
 هتسوییو . تخادنابستخ ار تفکر حنآ اب و تشادیممالعا اردوخ
 و ناعایک ندروریو نتشاکی اردوخ دیدش هتالعونوش درکیمششوک
 . هروآ دوچیب زی نملدرد دویظون و باک یابلک

 یرایب ریظت . تسا شتیرقآ موتکبب راک ن یاد تقکبمنسب اهداب
 یم لساتت ودلا وب ساعشا . دیايمدوجوب رشب تسدبهک رکبد یاهزیج
 < هشابیمرت شعبتیاضررایسب دوشیم لصاحهچن ۲ یلد دهاکیم رتنکن انا یژرتا رکن . مهد شرور از نامایک و ایلک نآ دهمردو مشک نوری یماهزیچ کاخژامهدیم جیجرت نمیل و دن زاد

 و ناهایک و اهلک نددورپ ونتشاکب و ربمآ هقالع ونوشنیآ
 مولملانون رب دیستبچوم هداوناخ لیکشت هرابرو یورکفت هوحت
 . ناگیاسصو ناتسودرباسووکساپترب وه ولادنک تب نمیمیصت دم

 سی رعت ونیوشت | ریو اهراب اهنآ . دعیم زوریمآ .وصرودت هو هدرک ت
 - و رسووع یارب دی

 رتبب هب .تسا هتفرگ ارع تقو زا لاستسب هک نیمه و ماهدرک كد
 نرقو فکر نوگ ۱ یلیق . .تسا هدیشخ یکدت ژن لاستس ميوگب
 یتم نح ظاحل زا هفظو ماجتا هلتمو :رادن یمورل رتشی نادزرق مو دم تیرت و ندروآ درجو رگیدسپ . هتایسدان]و هتیاخنیلامو
 هتد اش نیخاج ناو تسزالهین ]یو هسرب شتت و ءاگ ره . دشابیم
 مراد یشهاوخ اش زا « نای اف الاح . داددهاوخ ماجن|یاهدومز۲ و
 هک تسا یتتوتوخ یاجیلخ . دیشا.شوخ و دبتیشن ناتیاجرد تحارو
 او ناب اهاب تحار لابخاب میناوتم امو درادع دوج و یت زن اخنیآ دش
 4۰ میزادنی ناهد بآ اهشرفیودرب ورب راذکم زیمیود

 و رب تفحاربذ ء میدرکین یتاکرحناتپماکییامامط
 دو یوتکارن تیاعو» یریک هتکن ووکز یکاپ زورما نیصخ لبات
 لس هحان نآ دراو هات شیتک وضحرد دمایم ششوخ یلیخ یلو
 ادوب او تسمز و هدروخلاسیدرم هک وب وم شیتک . دیوکن خسوحن
 یاهزور , دوب رتخد نیدنچ بحاص تشاد یصح زوقن یورب شن ذ»
 دخنمقرصراهت ۰ نمیمیه دو شیتکد وضحاب هک ]زا یپ هبنشکی
 وووتسالکس ک رهو .تشکیمزیمدرکت سدبتسد تروپ هباشون یرطب
 یکشچ نس اجامهزاهتسشن یم زیم یالاب زوریمآ . درکیحرب اد
 .درکیم یموک ه لب ودزیم

 ورک مار تتتب یک ع)هکیلاحود !ری و شن متا و تیمنونک مه
 ..حتاو مرطاخ هد دو هورگ اهر لوولخ لاحب زبم یود ادشیاهتسد
 . متواع نوکاوپ*تومآ وازا زین او نتشن زرطنآن ممشیم راکتآ و
  یاهشهوکن واهتت ژرس ندیتخزا یتلاح نینچدد ژوریمآ تسا هعش
 . لو درکنمیلامضی یاهمدخ هشتم ادا «ایوبسس هک شبتکه دوهع
 . تاساحا ادام هکنآ مع زا هاگن ۲و دروخیم ناکع اهدتخ نآ را
 رب او تحص موسوم ترااهمویکن دژاب دنک راد هحب رچ !دره ری
 " هتالع ررومهکه یناتکبم یلاطسب اد وکتفک های دو هادرک
 چیه شنادیم ات تشادم لودبم اردهج و یشتشوک تیاهن ودوب
 تو ایم . دتاب توخ المک ودتکن ینارگن و یتحارات ساحا
 او ریش دالخا هچ روربم]متهجوتم رتشی متعد وراح جلاک
 0 , راد یتشاد

 دشیم ریس دوز وایس مدمآیم لرتس هکل یطص مایا
 م] قالغا و واتر ررط نی هاوع ات هاوخ هک وب تاقوآ
 » هتشخ نفداتساو نم ینومو ناطیت ناسالکماب شنیحاصم
 : متتاوتیم نم و همايم شیپ یاهیاقم جقاکتاساصا زا
 متادب رتهب ارپوصرسی شوخو هدیدتسب

 یناشچ ۸ نمودمآیم رس تالیطص ماا هکر اب رح
 رکاب نی متن ریم هکلاک یوسب دی ریگن و یا
 ۲ > .تفکی مود ریم ما اش رب اب هنچ تقطالم
 ورا کی هکر وطع اه .تسرد تسا یشزوم هود
 : اریآ هود نینچ میتسه ری وک ۲ یکصاع
  بت ترید

 ارت + دیسو هعاوخ ارف یتکی اد
 رزم دهه !دتشژومآ و تب رت مدوخ



 یاب سم تالسم كف المغ
 تسا ین دنسب ون یاهزاک نی رثءداس ِ

 یثج ۰ اعهجس رد یو و
 تی

 رب و هبهت و یگن رف یاهناتساو
 و لکتج ق زا
 اس ات هکن رج

 تساب رد نابع

 یلانیم و اتیب ل
 نآ زارتهرضسمیلیخ یسیوت
 رد دنبآ رب ددص رد هک دنآهد رکیم
 امتیس مان تحت ناشهطحس تاحفص

 هاگن

 دنفالع تسقنیاب هک ابنأاب یزیچ

 9 وصسع

 یلاتس تاحفص بلاطم
 ووشسمیفت هتسد دنچ رب تالجم

 ریخ دنچ رک ذ « هشیپ رتهكب یق رحم
 یلاهملبف زا «دافتناو الف هرغالاب و دیدجملیق ككيیف رعم ؛ .یلاتح
 یسنفرحم ... دشابیم هدرپ یورهک
 ملیف یفرعم و ریخهبهت و هشیپ رته
 تسا یقاک تسا ناسآ وهداس رای
 هحنصیدصتم اب هدنبونای مجوتم
 ناب زكي زا هملک دنچ هلجم یلاملیم
 هلجم هسود مسا اب ودنادپ یچراخ
 مهدعب دشاب اتخآ ی کت رف یئامیس
 لاکشا راچد یبلطم هیهن دد رکا
 لیغتیدرن زا هک دادن یمنام دش
 یبلطم تلوپسپ ودیگب تک د وخ
 هحفصرد و دنک عادباوعارتخآ اد
 هضرع اهتسود ابنیس هب یئامنیم
 .ر دیان

 اپ دوشیم مهار ملیف داقتا
 ؛ نآ ناتساد لق و ملبف هدهاشم
 ی مان رکذ

 دازک رب ملیف زاریوصت كي جد»
 .دروآ مهب ادبلطم هتدرس ودرگ
 یندناوخو بلاچ بلاطم اب زی ورن !رجمهحفص كي بیترت نیاب
 سوصخم هحفص مسای هلجم كپ دد
 و دب ًابم دوچوب یسنانیم بلاطم
 هحفمكبنتشانا زا رییدرس لای
 هک دیاب ابا ... دوخیم تحاد
 میداذگن . دشاب دوطنبا ميهاوشت
 نالجم نیرتژاربت رپ تاحفص هک
 سندشر هدیشآ وت رک ذاب یپش نیا

 میهدن

 دهدب ناشلپ وحت یاهجبتت و دشاب
 «تال وقعم> د دا وژاب هن افساتم

 ع۳32 هدرل دی .هچ یل , میده و هی و ۳ ۴

 ! مشابن یعاشجا و یقالخا حلصم
 روصم نآ ره دم ..ا ,هت هتشذک هتفع

 ی تبسم هعفص

 داپچ اب ارد وخهرامش نیش

 وداشه و هصشش

 روا رک

 اهن ]زا كيرهربژیربخ و كن رود
 ۰ .دوب هدرک رازگ رب و برم
 اب آ هکشپ |هراب رد هحفصنیا هدنسپ ون

 شرهوشاب ؛ورت ومنیلپ رامءرخالاب
 مپب ناشهنایم اب تخاس دهاوخ
 دو یقالخا رظن ژا دووخ دهاوخ

 نوچ و هدرک ینحب یفسلف و "یعاسجا
 ابنآ دد و لیلددنچهماقازا سپ
 دوخ یامعم یارب دوب هتسناوتت
 !دبلطمنپ ادنک ادیب یحجصباوج
 رگید بلاج ربخ دنچب وهدرک اهر
 تسا هتخادرپ

 ات هحفص نیا تاجردنم ابوک
 ماست و شایفمینمژا هدامشنیدنچ
 یم نپمات «دن ومهنیسو كب یل دشن
 یم امیرگب دین امنیسربخدد . دوش
 یلاکی رعا < دواب نو رب ان »هک مین اوخ
 یملیفدد (۱)یناسلآ «كاوت میکدو
 مسا رییفت املسم دنا هدرک تک رش | «دشیهآ وشید رممهون مرسپ و مساب
 یدا ناتسادد ینعب ملیفنیا یلصا
 یل و تسااه یوسنارف راک «نیچدد
 اد «كاوت میک» تیلم اهن آ ای
 دن |هدررک ضوعینامل اب یناکب رما زا
 مرتحم هدنسب ون داک رگید نپا ای
 تا

 نآ ریذز و هدشروارک «تكریکا اتین آوا یماییژرپوصت دعب
 نیا اب ناشپا هکدنا هتشاد موقرم
 ار دوویلاه یاهرد سکع
 . ۱ دن اهدوشک دوخ

 ات)ان اید نا رهتامنیس ٩٩5۵ یگند مامت و پوکسابلیس ]

 هتفه هک

 نارهت رد لبث

 دشهداد شش من

 سک و امنیس
 یقشع مادد < قشع قوفام»

 - دنیان وب یلاپمک ۱۹ ۵( لوصحم
 سالک ودكرک : كا رتشاب ستسین دآ
 هدننک هیهن وناد رک راک - نم وریناد
 كا وتیل لوت ان ۲

 ناربا امنیس

 لوصحم ینامررهق؛یدنک «د رکردوبع

 كا رتشاب ریامنب ودلک و.متمیناپمک
 - رک راب روئیلا - دولبت تربار
 نلکالکم روتکبو - نیلبمات سار
 دنل وریور ؛ نادرک راک

 جات - زربلاامنیس
 یقشعلاکی زوم «ور»ه رم وس

 یناپنک ۱۹5۲ یکند مامتلوصحم
 ودراکی ر؛تلا رتشاب ری امنی ودلک ورتم

 وی دوتب و - یلجت آ ریپ - نابلاتنوم
 دیس بولراک دد ندریا - نیساک
 نم دون : نادرک راک- ییراپ
 رتساف

 اناید-_لاتسی رک امنیس
 یداقتب !مارد«كرزب راظتنا>

  كنا رروت دآ ین اپنک ۱٩ (+لوصحم
 -زلپهناج-,سن ومیسنیج :كا رتشاب
 دب وپد نادرگ راک -نومب وهیرلاو

 نیل

 ر - لایور امنیس

 و یداقتنا < نذ یایند »

 و پوکسامشیس لوصحم یعامتجا
 سک و ف ینابیک ۱٩۵۵ یگندمات
 بو نوتفلک : كا رتشاب متسپ نرق
 - یرونک ومدرف - نوسیلآ نرج
 نیلدآ - لاک اب ندول - نیلفهناو

 رو دلیا ولت رک- لاد
 وکلوکتناژ

 رد لک ام-رچیمدونکی و

 یاب ایلاتپا لوصم یکن دات
  یرارگت - شب رب يم سهم

 ,لیاک لپ

 ِل | یایرد نادزد»

 یعیرات و ینامرپق
 5 ینایک ۱۹۵6 یکند
 تی رتاپ - دیرنهلب : كا رتشاب
 تکی :نادرگ راک انیدم

 لاتسم ز)امه امنیس

 و راتما رد« هترخ»

 .نیچ - نوت رب دراچید

 زا < لبط

 نساو ؛ نادرگ راک

 ٍسک وف امنیس
 هو



 رآ لوامان

 تسا یفاک نآ لوا
 ۲ تلترب

 یگندمامتملیئرد
 هثداح رب و

 فیک وا ناطلس

 تس
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